Թիւ 3, Ա. Տարի

9 Մայիս 2013

ՃՐԱԳ

Սկաուտական թերթիկ
Հրատարակութեամբ

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

Հաղորդագրութիւն ՀՄԸՄ-ի Միջվարչական
Դիւաններու 8-րդ
Խորհրդաժողով
Պարունակութիւն
-ՀՄԸՄ-ի Դիւաններու
8-րդ
Խորհրդաժողովի.
-Հ.Մ.Ը.Մ-ի սկաուտական աստիճանաւորական կառոյցը.
-Ապրիլ 24 Հոլադայի
մէջ.
-Սողոմոն Թեհլիրեան.
-4-րդ Ընդհանուր
բանակում.
-Թագուհիիօր.
-Հայերէն լեզուի
սահմանափակ
գործածութիւնը.
-Հայաստանի
Հանրապետութեան
Զինանշանը.
-Շուշի ազատագրումը
-Հ.Մ.Ը.Մ– ական
դրօշակները.
-Վա՜յ վա՜յ կղզի-են
Լուրեր.

Հանդիպիլ
Adres Homenetmen Almelo
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Website
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Facebook
Homenetmen Almelo

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան նախաձեռնութեամբ, շրջաններու միջվարչական դիւաններու 8-րդ խորհրդաժողովը տեղի ունեցաւ 29, 30 եւ 31 մարտ 2013-ին` Նիկոսիա, Կիպրոս: Խորհրդաժողովին` ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական
վարչութեան կողքին կը մասնակցէին ՀՄԸՄ-ի 7 շրջանային
եւ 6 մեկուսի շրջաններէն 40 վարչական քոյրեր եւ եղբայրներ:
Խորհրդաժողովը նախ եւ առաջ լսեց շրջաններու իրավիճակին, գործունէութեան եւ դժուարութեանց մասին
զեկուցումներ: Ապա Կեդրոնական վարչութիւնը իր քառամեայ ծրագիրին հիմամբ ներկայացուց կատարուած աշխատանքները եւ իրագործումները, ինչպէս նաեւ փոխանցեց
յառաջիկայի իր ծրագիրներուն առնչուող մանրամասնութիւնները:
Ռազմավարական ծրագրաւորումի գործադրութեան ծիրին
մէջ ներկայացուեցան մանրամասնութիւններն ու հանգրուան
- ները , դիմագրաւուած դժուարութիւնները եւ յառաջիկային
զանոնք կանխարգիլելու համար նկատի առնուած քայլերը:
Շեշտուեցաւ շրջաններուն միջեւ գործակցութեան կարեւորութիւնը` ապագայի աշխատանքներու իրականացման
համար:
Սկաուտական աշխատանքներու մարզին մէջ Կեդրոնական վարչութիւնը ներկայացուց իրագործելի ծրագիրները,
Միջցամաքամասային խմբապետական վերաորակաւորման
դասընթացքներու մանրամասնութիւնները, «Արարատեան
կարգ»-ի մասնակցութեան վերանայուած պայմանները, 2014
-ի ամրան իրագործելի Համա ՀՄԸՄ-ական 10-րդ բանակումին առնչուող մանրամասնութիւնները, գիրքերը վերամշակելու եւ կայքէջին վրայ տեղադրելու ծրագիրները:

1

Ճրագ թիւ 3 : Ա . Տարի

Մարզական բնագաւառին գծով
Կեդրոնական վարչութիւնը ներկայացուց մարզական յանձնախումբին
պատրաստած 2013-ի ամրան
Հայաստանի մէջ տեղի ունենալիք
ՀամաՀՄԸՄ-ական 9-րդ մարզախաղերու ամբողջական ծրագիրները եւ
յայտագիրներու ընթացքը, ինչպէս նաեւ
բացման հանդիսութեան, յայտագիրին,
դաստիարակչական բաժինին եւ այցելութիւններուն առնչուող մանրամասնութիւններ:
«Մարզիկ» պաշտօնաթերթին առնչութեամբ կատարուեցան դժուարութեանց
մատնանշումներ եւ զանոնք հարթելու կարելիութիւններուն մասին խօսուեցաւ:
Փոխանցուեցան նաեւ գաղափարներ ու կարծիքներ` շրջանները աւելի ներգործօն
դարձնելու թերթին տարածման աշխատանքին մէջ:
Արծարծուեցան ՀՄԸՄ-ի 95-ամեակի տօնակատարութիւնը միացեալ
թուականով տօնակատարելու ծրագիրի մանրամասնութիւնները: Փոխանցուեցան
անհրաժեշտ թելադրանքներ եւ կատարուեցան առաջարկներ:
Ցեղասպանութեան 100-ամեակի ուղղութեամբ փոխանցուեցաւ 100-ամեակի
Կեդրոնական յանձնախումբին մէջ ՀՄԸՄ-ի կեդրոնական վարչութիւնը ներառելու
որոշումը` յանձինս ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեանին: Ներկայացուեցան առաջարկներ ՀՄԸՄ-ի առնչուող ոգեկոչման պատշաճ ձեւերուն մասին:
Վարչական դիւանակալական աշխատանքները աւելի զարգացնելու դիտաւորութեամբ, Կեդրոնական վարչութիւնը` հիմնուելով ժողովական կանոններու հասկացողութեան վրայ, տուաւ ուղղութիւններ եւ ցուցմունքներ, փոխանցեց թելադրութ
-իւններ ընդհանրապէս փոխյարաբերութեանց մարզերու մէջ, ապա կատարեց լուսաբանութիւններ` ընդհանուր կանոնագրութեան որոշ յօդուածներու շուրջ:
Ժողովականները յուզումով ունկնդրեցին ՀՄԸՄ-ի Սուրիոյ Շրջանային վարչութեան առաքած սրտի խօսքը եւ միաձայնութեամբ որոշեցին սատար հանդիսանալ ՀՄԸՄ-ի Սուրիոյ շրջանին, նիւթապէս եւ բարոյապէս:
Խորհրդաժողովը իր շնորհակալական խօսքը ուղղեց ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Կիպրոսի Մեկ
-ուսի վարչութեան, որ առաւելագոյն չափով ջանք չէր խնայած լաւագոյնս կազմակերպելու ժողովին առնչուած բոլոր մանրամասնութիւնները, հակառակ երկրին մէջ
տիրող տնտեսական վերջին իրադարձութիւններուն:
Խորհրդաժողովին մասնակիցները համոզումով մեկնեցան` հաստատ եւ ամրակուռ քայլերով շարունակելու ՀՄԸՄ-ի անվերջ ու կազմակերպուած աշխատանքները, միշտ հաւատարիմ մնալով միութեան նշանաբանին` «Բարձրացի՛րբարձրացո՛ւր»-ին:

ՀՄԸՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
«ԱԼԻՔ» օրաթերթ
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Հ.Մ.Ը.Մ-ի ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԱՒՈՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑԸ
Սկաուտական շարքերրը կ՛ունենան աստիճանաւորական կազմեր, որոնք
իրենց կարողութեան եւ փորձառութիւններուն համաձայն բաժնուած կ,ըլլան
զանազան աստիճաններու:
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաուտութիւնը ունի հետեւեալ աստիճանաւորները.ԱՐԾՈՒԻԿ
ԱՐԵՆՈՅՇ
ՊԱՐՄԱՆՈՒՀԻ
Երամի Պետ
Խմբապետուհի
Խմբապետուհի
Երամի Փոխ Պետ
Փոխ Խմբապետուհի
Փոխ Խմբապետուհի
Վարիչ Վեցեակապետուհի Վարիչ Առաջնորդուհի
Տասնապետուհի
Վեցակապետուհի
Առաջնորդուհի
Փոխ Տասնապետուհի
Փոխ Վեցապետուհի
Փոխ Առաջնորդուհի
ԳԱՅԼԻԿ
ԱՐԻ
ԵՐԵՑ
Վոհմակի Պետ
Խմբապետ
Խմբապետ
Վոհմակի Փոխ Պետ
Փոխ Խմբապետ
Փոխ Խմբապետ
Վարիչ Վեցեակապետ
Վարիչ Առաջնորդ
Տասնապետ
Վեցակապետ
Առաջնորդ
Փոխ Տասնապետ
Փոխ Վեցապետ
Փոխ Առաջնորդ
Աստիճանաւորի մը նշանակումի պայմանները, պարտականութիւնները ,
պարտաւորութիւնները , իրաւասութիւնները եւ մարմիններու հետ յարաբերութիւնը իւրաքանչիւր շրջան կը տնօինէ իր երկրի սկաուտական կանոններուն
համաձայն: Այդ բոլորը պէտք է ամփոփուած ըլլան շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ-ի Սկաուտական Ներքին Կանոնագրին մաջ:
Սկաուտական աստիճանները մնայուն հանգամանք ունին:
Աստիճանը տիտղոս մըն է միայն եւ ենթակային իրաւական պատասխանատթ իւն չի տար:
Աստիճանաւոր մը իր պատասխանաութիւնները կ՛ստանայ այն ատեն միայն ,
երբկ՛ունենայ նաեւ համապատասխան պաշտոն:
Սկաուտ աստիճանաւորը կըգործադրէ իրմէ գերադաս գորձօն աստիճանաւորին
կամ պաշտօնի վրայ եղող սկաուտ պատասխանատուին հրահանգները:

Հ .Մ.Ը.Մ– ի ( Արի -Արենոյշ)
Բ. ԿԱՐԳ
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Ապրիլ 24 Հոլադայի մէջ.
Գսանեակ տարիներ առաջ մեր
ժողովուրդի պատմութեան մէջ , արցունքով
միայն կը յիշատակէին ապրիլեան նահատակներուն . բայց այսօր ոչ միայն արցունք կայ մեր
աչքերուն մէջ ,այլ քաղաքական հաշիւներ ու
միջազգային մեծ ու պզտիկ աշխատանք:Ուր
միջոցառումները իր տարբեր հանգամանքը
ունեցաւ:
Ինչպէս ամէն տարի այս տարի եւս 23
Ապրիլ 2013 ին, Հ.Մ.Ը.Մ Ալմելո-ի սկաուտները
եւ հայ համայնքէն կոկիկ թիւով մասնակցեցան ,
Տանհախ (Հոլանտայի Քաղաքական
մայրաքաղաք) քաղաքի մէջ, Հոլանտա (Հայ
Դատ)ի Մեծ Եղեռնի 98 ամեակի առիթով
կազմակերպած բողոքացոյցին: Առաւոտ
հաւագոյթն էր քաղաքին խորհուրդարանի
հրապարակին մէջ ուր հաւագուեցան մօտ 40
սկաուտներ եւ 10 գայլիկներ (իրենց
տարազներով) եւ միութեանս անդամներ ,
ներկայ էին եւս այլ քոյր միութիւններէն եւ
կազմակերպութիւններէն անդամներ: Օրուայ
յայտագրին մասնակցեցան նաեւ Հոլանտական
զանազան (Հայկական Խնդիրի աջակցող)
կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներ, որոնք
բեմ բարձրացան ներկայացնելու իրենց
խօսքերը : Անկէ ետք պատգամաւորութիւնը
փոխանցեց («Միջազգային ճանաչումը
ցեղասպանութեան»եւ «Ճնշել Թուրքիայի
կառաւարութեան ընդունիլ ցեղասպանութիւնը»)
պահանջագիր խորհրդարանի արտագին գործոն
կոմիտէին: Այդ բոլորը աւարտելէ ետք արշաւ
սկսաւ (առաջնորդելով սկաուտական
տողանցգը) դեպի Թուրքական դեսպանատուն
կոչերով:
23 Ապրիլ երեկոյեան ժամը 20:00 ին եւս
միութեանս անդամները մաս կազմեցին
(Գարեգին Նժդեհ)ի կազմակերպած յուշացոյցին.
Մօմերով արշաւը եւս սկսաւ խորհրդարանի
հրապարակէն դէպի Թուրքական դեսպանատունը , ուր հոգեհանգստեան պաշտոն
կատարեցին Ալմելոյի հոգեւոր հովիւ Տէր
Մաշտոց քհն. Պաղտասարեան եւ Ամսդրտամի
հոգեւոր հովիւ տէր Տարոն քհն. Թաթէոսեան:
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Ապա զանազան խոսքեր եւ երգեր
արտասանուեցան , հոն յայտնի էր մեր ազգին
բոլոր պատմութիւնը. . Եղանք այն բացառիկ
ազգը որ հողին պաշտամունքը եւ սէրը
ապրեցաւ . հայրենիքին մէջ , թէ հայրենիքէն
դուրս: Չկայ ժողովուրդ , որ մեզի չափ
հայրենիքէն դուրս ցրուած ըլլայ աշխարհի չորս
մասերուն եւ իր հետ տարած է հայրենիքը:
24 Ապրիլ Հ.Մ.Ը.Մ Ալմելոի սկաուտները
եւս իրենց մասնակցութիւնը բերին Ալմելոյի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ մէջ
կազմակերպուած յուշահանդէսին , ուր
մասնակցեցան երկու ազգային երգերով եւ երկու
արտասանութիւններով:
Փառք եւ պատիւ յարգանքներ մեր
նահատակներուն անմահ յիշատակին:
Յարգելի ընթերցողներ թոյլ տանք նկարները
Իրենց խօսքը ըսեն:
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Սողոմոն Թեհլիրեան
(1896 - 1960 )
Սողոմոն Թեհլիրեան .Ծնած էր 2 Ապրիլ 1896ին , Արեւմտեան Հայաստանի
դարանաղեաց (Կամախ) գաւարի Վարի Բագառիճ Գիւղը , Երզնկայի
մերձակայքը: Հօր Խաչատուրի եւ Մօր Հնազանդի հինգմանչ զաւակներուն
կրտսերն էր: Հազիվ 2 տարեկան էր , երբ հայրը պանդխտութեան մեկնեցաւ
Սերպիայ : 1905ին , հայրենի տուն վերադարձին , Տրապիզոնի մէջ Խաչատուր
Թեհլիրեանը ձերբակալուեցաւ , 6 ամիս բանտ մնաց , բայց երբ ազատ արձակուեցաւ անոր արգիլուեցաւ ծննդավայրը վերադառնալ եւ աքսորուեցաւ Սերպիայ : Հօրը ճակատագրին կապուած այս դրուագը բախտորոշ նշանակութիւն
ունեցաւ Սողոմոնի կեանքին վրայ , որովհետեւ Թեհլիրեաններու բազմանդամ
տոհմէն ակամայ հեռացուած Խաչատուր Սերպիայէն դասաւորեց այնպէս , որ
կինն ու զաւակները տեղափոխուին Երզնկա, ուր Սողոմոն իր ուսումը ստացաւ
նախ Բողոքականց , ապա Երզնիկան վարժարաններուն մէջ ուր 1912ին աւարտեց տեղւոյն կեդրոնական վարժարանը: 1913ին Սողոմոն գնաց իր հօր մօտ
Սերպիայ, որպէսզի տարի մը ետք անցնի Գերմանեայ բարձրագոյն ուսման
համար: Բայց :1914ին պայթեցաւ Աշխարհ-ամարտը եւ 18ամեայ Սողոմոնի
կեանքի ուղին լրիվ փոխուեցաւ:
1914 ի աշնան, ծնողքէն գաղտնի ,ան անցաւ Սոֆիա(Պուլկարիայ), ուր կը
հաւաքագրուէին Կովկաս կամաւոր երթալու պատրաստ Պալքանեան թերակղզիի պանդուխտ թէուսանող հայ երիտասարդները: Սկիզբը ընթացք չտրուեցաւ
Սողոմոնի կամաւոր արձանագրուելու դիմումին, բայց ան յաջողեցաւ, հօրը քանի
մը նամակներ ղրկելէ ետք, ստանալ ծնողին գրաւոր թոյլտուութիւնը իր կամաւոր
արձանագրուելուն ։ Այդպէս է, որ Հոկտեմբեր 1914ին, իբրեւ կամաւոր-ական,
Սողոմոն հասաւ Թիֆլիս եւ միացաւ Սեպուհի վաշտին, որ մաս կը կազմէր
Անդրանիկի հրամանատարութեան տակ գործող Կամաւորական Առաջին
Գունդին։ Իսկ երբ Արեւմտեահայաստանը ժամանակաւորապէս ազատագրուեցաւ ռուսական զօրքին եւ Հայ Կամաւորական Գունդերուն կողմէ, Սողոմոն հնարաւորութիւնը ունեցաւ այցելելու նաեւ Երզնկա, որուն քարուքանդ վիճակը ամայութիւնը խորապէս ցնցեցին զինք:
1917ին, Կովկասեան ճակատի փլուզումէն եւ ռուսական զօրքերու նահանջ-էն
ետք, Թեհլիրեան անցաւ Կովկաս։ Շրջեցաւ հիւսիսային Կովկասի եւ Խրիմի
քաղաքներուն մէջ՝ նուիրուելով արեւմտահայ գաղթականութեան հետ այդ ափերը
ինկած որբերու հաւաքման ու պատսպարման աշխատանքին, Թեհլիր-եանի
սիրտն ու հոգին խոցած վէրքերը աւելիով բորբոքեցան։ Թեհլիրեան
ուղարկուեցաւ Պոլիս, ուր 1920ի Ապրիլին կատարեց ահաբեկչական իր
առաջին գործողութիւնը՝ գործադրելով Դաշնակցութեան վճռած մահապատիժը
Պէշիկթաշի տխրահռչակ թաղապետ Յարութիւն Մկրտիչեանի դէմ, որ գլխաւոր
մատնիչն ու մեղսակիցը եղած էր 24 Ապրիլ 1915ի հայ մտաւորականութեան
ձերբակալութեան։ Ահաբեկումէն ետք Թեհլիրեան պարտաւորուեցաւ անցնիլ
Փարիզ, ուր ապրուստի ապահովման համար կօշկակարութիւն սորվեցաւ։
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Բայց քանի մը ամիս ետք ցեղասպան թուրք ջարդարարներու ահաբեկման «Նեմեսիս
գործողութեան» ծրագրումին եւ կազմակերպումին։ այդպէս է, որ Սողոմոն
Թեհլիրեանին վիճակուեցաւ Թալէաթի ահաբեկումին գործադրութիւնը։
Պատահական չէ, հետեւաբար, որ «Թեհլիրեանի բախտը բացուեց» նշումը կը
կատարուի Թալէաթի ահաբեկման նուիրուած ու «Գինի լից» յանկերգով յատկանշուող յեղափոխական ծանօթ երգին մէջ։ Արմէն Գարոյի յանձնարարականով՝
Թեհլիրեան 1920ի Դեկտեմբերին ուղեւորուեցաւ Ժընեւ, ուրկէ անցաւ Պերլ
(Գերմանիա) , ի գործ դնելու համար Թալէաթի ահաբեկման ծրագիրը։ Ջարդա-րար
պարագլուխը Ալի Սալէհ Պէյ անցագրով ու ծպտուած կ՛ապրէր Պերլինի
Հայտէնպէրկ փողոցի վրայ։ Թեհլիրեան, իբրեւ ուսանող, սենեակ մը վարձեց
Թալէաթի տան ճիշդ դիմացը, ուրկէ տեւական հսկողութեան տակ առաւ ցեղաս-պան
ճիւաղին շարժումներն ու կենցաղը՝ իրենց յետին մանրամասնութեամբ :Եւ 15 Մարտ
1921ի առաւօտեան ժամը 10ին, երբ Թալէաթ իր բնակարանէն դուրս գալով կը
յառաջանար մայթէն, Թեհլիրեան հանդիպակաց մայթէն փողոցը կտրեց, դէմ առ դէմ
մօտեցաւ ջարդարարին եւ ատրճանակի մէկ գնդակով գետին փռեց զայն։
Սողոմոն Թեհլիրեան ձերբակալուեցաւ, աղմկալից դատավարութեան արժանացաւ, դատարանը հաստատեց, որ ահաբեկումի ենթարկուած «զոհը»՝ Թալէաթ,
իսկութեան մէջ զոհ չէր, այլ՝ դահիճ էր ու, աւելի՛ն, դահճապետ էր, որուն ուսեր-ուն
կը ծանրանար ամբողջ ժողովուրդ մը ցեղասպանութեան ենթարկած ըլլալու
պետական յանցագործութեան ծանրագոյն պատասխանատուութիւնը։ 3 Յունիս
1921ին Սողոմոն Թեհլիրեան անպարտ հռչակուեցաւ եւ ազատ արձակուեցաւ ու
մեկնեցաւ Մ.Նահանգներ։ Թեհլիրեան երկար չմնաց Մ.Նահանգներ։ Վերադարձաւ
Եւրոպա՝ Սերպիա, Պելկրատ ապրող իր հօր եւ հօրեղբայրներուն միանալու համար։
Ամուսնացաւ երզընկացի Նշան Թաթիկեանի դստեր Անահիտի հետ, որուն
ծանօթացած էր Կովկասի մէջ, որբահաւաքի իր գործունէութեան շրջանին։ Ունեցան
երկու զաւակներ՝ Զաւէն ու Շահէն։ Թեհլիրեան Պելկրատի մէջ ապրեցաւ Սարօ
Մելիքեան անցագրով։ Երկրորդ Աշխարհամարտի աւարտէն ետք, 1949¬1950ին,
Թեհլիրեան որոշեց ընտանեօք հեռանալ Պելկրատէն։ Կարճ ժամանակ մը ապրեցաւ
Քազապլանքա (Մարոք), ուրկէ անցաւ Փարիզ եւ ի վերջոյ հաստատուեցաւ Մ.
Նահանգներու Սան Ֆրանսիսքօ քաղաքը, ուր մնաց մինչեւ մահ:
1960ին հազիւ 64 տարեկան էր, երբ ուղեղի արիւնախռնման հետեւանքով
անկողին ինկաւ եւ, ամիս մը տառապելէ ետք, աւանդեց իր վերջին շունչը։

Երբ Աստուած Ըսաւ
« Սիրէ Քո Թշնամին »
Տակաւին Ան Չէր Ստեղծած Թուրքերին........
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4-րդ Ընդհանուր բանակում
Հոլանտայի Տելտեն քաղաքի սկաուտական
բանակավայրին մէջ, Մայիս 1էն մինչեւ մայիս
5,տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ Ալմելո-ի սկաուտական
4-րդ ընդհանուր բանակումը.Մասնակցութեամբ
40 սկաուտներու,առաւել Հոլանտայի արեւմտեան
շրջանի Ալեքմար քաղաքէն 13 սկաուտներ: Իսկ
վերջընթեր օրը միացան 20 գայլիկ եւ արծուիկ :
Բանակումին խորհուրդը նուիրուած էր
ընդհանուր Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմնադրութեան 95 ամեակին,որ կը գործէ բարձրացիր բարձրացուր նշանաբանով: Բանակումին խորհուրդ-ըն էր նուիրուած ընդհանուր Հ.Մ.Ը.Մ –ի ծննունդեան 95
ամեակին:
Ամէն օր ,առտու կանուխ աշխոյժ արթննալէ
վերջ, գործերը կը բաժնուէին խումբերուն .մաս մը
կզբաղէին խոհանոցի գործերով մաս մըն ալ
ճաշասեղանը պատրաստելով:Բոլորն ալ
ոգեւորուած էին սկաուտական պարտականութեան եւ անձնուէր հոգիով:Օրուայ նախաճաշը
վերջացնելէ վերջ, խմբապետները կը հաւաքէին
իրենց խմբակները.եւ կսկսէին օրուայ ծրագրուած
աշխատանքը:
Բանակումին մէջ ներկայ էր մասնակցողներուն
ինքնաշխատանքի, պարտականութեան եւ
պատրաստութեան հոգին. հոն կարողացան
բոլորն ալ իրենց ստացած սկաուտական
գիտելիքները գործի թարգմանել:
Սկաուտական խորհուրդին պատրաստած
ընդհանուր ծրագիրն կը բովանդակէր
դասընթացքներ ,սկաուական խաղեր եւ շարք մը
դասախոսութիւններ:
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(Հ.Մ.Ը.Մ. ի հիմնադրութեան 95 ամեակի եւ
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելոյի հիմնադրութեան զոյգ առիթներով:) , դասախոսները միութեանս սկաուտական խմբապետներն եւ աստիճանաւորներն
էին : Բանակումը ունեցած էր իր իւրայատուկ
նշանը որը պատրաստուած էր սկաուտներու
կողմէ:
Մայիս 4 ին միութեանս վարչութիւնը
հիւրասիրեց սկաուտները համեղ խորովածով ,
բանակումի բակման օրուան առիթով : Անկէ
ետք սկաուտները պատրաստած էին ըստ
սովորութեան խարոյկահանդէս ուր կրակին
շուրջ համախմբուելով բոլորն ալ հաճելի գիշեր
անցուցին ներկայ հիւրերուն հետ:
Մաիս 5 ին նախաճաշէն ետք բոլորն ալ
զբաղեցան բանակավայրը մաքրելով.աւարտէն
ետք բաժնուեցան բարի մաղթանքներով իրար
հանդիպելու երազով յաջորդ բանակումին:

Թագուհիի օր
Ապրիլ 30-2013 ին տեղի ունեցաւ Հոլանտայի տարեկան «թագուհիի օր»
տօնակատարութիւնը.:Օրուան թագուհին փոխանցեց թագաւորութիւնը
գահաժառանգին իշխան Վիլեամ -Ալեքսանդրին :
Տօնակատարութիւնները տեղի ունեցան Ամսդրտամ քաղաքին մէջ: Օրուայ
ընթացքին թագաւորը նաւակով պտտեցաւ Ամսդրտամի ուղիներուն մէջ, բար եւելուվ խանդավառ ժողովուրդը: Հոլանտայի բոլոր քաղաքներուն մէջ տեղի
ունեցան տօնակատարութիւններ,շուկաներ ,երաժշտութիւններ եւ խրախճանք- ներ
թագուհիին վերջի օրուայ առթիւ: Յաջորդ տարի պիտի նշենք Հոլանտայի առաջին
թագաւորի օրը:
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Հայերէն լեզուի սահմանափակ գործածութիւնը
Հայերէն լեզուի գործածութեան հարցը.
Հին թէ նոր Սփիւռքի երկիրներուն մէջ ալ կան հայկական համայնքներ, ուր
գործնապէս հայկական վարժարաններ գոյութիւն չունին եւ հայկական լեզուի
գործածաութիւնը տարածուն անկում կրած է՛ յաճախ երկրորդ կարգի հաղորդ ակցութեան միջոցի վիճակին մատնելով հայերէնը:

Կայ նաեւ խառն ամուսնութեանց հարցը եւ պարագան հայկական ծագում
ունեցող այն երեխաներուն, որոնք Հ.Մ.Ը.Մ.ի անդամ են, բայց որոնք նոյնիսկ չեն
հասկնար հայերէնը, ուր մնաց հայերէն խօսիլը: Ասիկա պատճար կը դառնայ
հաղորդակցութեան մարտահրաւէրներու մեր գործունէութեանց ընթացքին:
Օրինակ սկաուտական յայտագիրներու / աշխատանքներու ընթացքին ,
հայերէն լեզուի նուազագոյն գործոածութեան ընդունելի,
համախոհականմիջինը ինչ կրնայ ըլլալ:

Նաեւ իրողութիւն է , որ ոչ-հայախօս երիտասարդութեան կարեւոր համեմա տութիւնը ունի անխոցելի հայկական ինքնութիւն : Անոնք «Հայ» կը զգան,
առանց որ խօսին հայերէն: Բացայայտ կը դառնայ ,որհայախօսութիւնը
նախապայմանը չէ սեփական արմատներուն կառչած ըլլալուն:: Ռազմավա–
րական կարեւոր հարցըայն է , թէ ինչպէս ստեղծել միջավայր մը, որհաւասար–
ապէս հանգստացնող է հայ երիտասարդութեան այսդասակարգին համար:

Տակաւին կայ հայկակայ եւ ոչ-հայկական վարժարաններէն ներս Հ.Մ.Ը.Մ.ի
անդամացութեան համեմատական թափանցումի խնդիրը: Ներկայ դրութեամբ,
փոքրմաս մըմերանդամներուն (սկաուտ, մարզիկ)կուգայ ոչ-հայկական
վարժարաններէն, մինչդեռ հայ երիտասարդութեան շատ մեծ թիւմը կըյաճախէ
տեղական ոչ-հայկական վարժարաններ: Ինչ ռազմավարութիւն/մօտեցում ունի
Հ.Մ.Ը.Մ.ը ոչ– հայկական վարժարաններ յաճախող հայ երիտասարդութեան
մեծ թիւը ներգրաւելու համար:
Հայերէնի սահմանափակ գործածութիւնը եւ հայկական վարժարան յաճախող
երիտասարդութեան թուական նուազումը իրենց անդրադարձը ունեցան մեր ներկայ
սերունին հաւասարապէս թէ կարիքներուն, թէ հնարաւորութեանց վրայ: Այս
ռազմավարական վճռորոշ հարցերը հետեւեալն են:
1.Հայերէն լեցուի ուսուցումը կը ներառնենք Հ.Մ.Ը.Մ.ի դաստիարակչական ծրագիրն
Ուդասացուցակին մէջ:
2.Ինչպէսկրնանք պատշաճեցնել/յատակագծել մերծրագիրները , որպէսզի կարելի
ըլլայ ընդառաջել վերեւը նկարագրուած երիտասարդութեան տարաբնոյթ
կարիքներուն:


Հ.Մ.Ը.Մ.
Ռազմավարական Ծրագիր
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան զինանշանին հեղինակներն Են
Ալեքսանդր Թամանեան եւ Յակոբ Կոջոյեան :
Զինանշանին կեդրոնը կայ վահանաձեւ տարածութիւն մը , որ բաժնուած է
չորս մասի : Իւրաքանչիւր մասին մէջ տեղ գտած են հայկական պատմական
չորս թագաւորութիւններու զինանշանները , հետեւեալ կարգով.
(Արտաշէսեան , Արշակունեաց , Բագրատունեաց եւ Ռուբին-անց ) : Մէջտեը կը
գտնուինՄեծ եւ Փոքր Մասիսները , Իբրեւ Հայաստան աշխարհի
անփոխարինելի խորհրդանշան : Մասիսներուն վերը զիտեղուած են Հ.Հ.
Գիրերը, « Հայաստանի Հանրապետութիւն » բառերուն սկզբնատառերը:
Վահանին աջ կողմը կը գտնուի արծիւը , իսկ ձախ կողմը՛ առիւծը, որոնց
գրկած են վահանաձեւ տարածութիւնը: Արծիւն ու Առիւծը կը խորհրդանշեն
ուժն ու կորովը, որով կը պահպանուի հայրենիք մը: Վահանին տակը գըտնւող
սուրը , գրիչը , հասկերը եւ շղթան կը բացատրուին հետեւեալ ձեւով.
-Գրիչը կը խորհրդանշէ մտաւորական եւ մշակութային այն արժէքները ,
որոնք ժողովուրդ մը կը պահեն:
- Հասկերը կը խորհրդանշեն երկրին արդիւնաբերութիւնը , հարստութիւնը:
- Շղթան կը խորհդանշէայն կղպանքը , որով կը պահպանենք երկրին
սահմանները երկրին սահմանները եւ չենք արտօներ , որ օտարներ
խորտակեն հողերը մեր:
Հ.Մ.Ը.Մ – ի (Գայլիկ - Արծուիկ)
Երկաստղ Գերքեն

Շուշիի ազատագրումը
8-9 Մայիս 1992 ին սկսաւ հայկական Շուշ բերդաքաղաքի Ազատագրման
ուղղուած ռազմական գործութիւնների ելքը . հոն հայկական ռազմական ուժերին
առաջին հաղթանակը էր , եւ մեր պատմութեան մէջ եղաւ Արցախի
ազատամարտի նշանաւոր թուական:
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Հ.Մ.Ը.Մ– ական ԴՐՕՇԱԿՆԵՐԸ
ՅՕԴ . 8—Հ.Մ.Ը.Մ-ի Դրօշակն է.Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրօշակը իւրաքանչիւր
Շրջանի կը տրամադրըւի Հ.Մ.Ը.Մ-ի
Կեդրոնական վարչութեան կողմէ:
Տողանցքներու 180 սմ X 120 սմ.
Սրահային

150սմ X

100 սմ.

ՅՕԴ .9– Հ.Մ.Ը.Մ-ի Սկաուտական Դրօշակն է .Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Սկաուտական դրօշակը
իւրաքանչիւր Շրջանի կը տրամադրըւի
Հ.Մ.Ը.Մ-ի Կեդրոնական վարչութեան
Կողմէ:
Տողանցքներու 180 սմ X 120 սմ.
Սրահային

150սմ X

100 սմ.
Հ.Մ.Ը.Մ-ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԾՐԱԳԻՐ - ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ

Վա՜յ վա՜յ կղզի-են լուրեր
ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ

Եօթանասունական թուականներէն, ծննդավայրիս ( Հայոց Վարժարան)-ի
հայերէն լեզուի (ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ) դասը ,խոր ազդեցութիւն ձգած է վրաս ,այն
ժամանակ նիւթին խորհուրդը որոշ չափով պարզ չէր , բայց յաջորդ տարիներուն
պարզուեցաւ իր խոր իմաստը . մանաւանդ երբ մասնացեցայ համահայկական
խաղերուն մեր (Վա՜յ վա՜յ կղզի) –ին մէջ . ուր համախմուած էին բոլոր շրջաններէն
մարզական խումբեր . օտարի նման հարց տուի ներկաներուն արդեօք հայ էք????.
Բոլորն ալ պատասխանեցին (হ্যাঁ ,是, да , ja , yes , oui , დიახ , ναί, sì , da ,  نعم.. ).
Վերջապէս հասկցայ թէ բոլորին պատասխանը ԱՅՈ էր . հոս հետաքրքիր հարցի
հանդիպեցայ ԻՆՉՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ՉԵՆ ԽՕՍԻՐ ?? կարճ եւ արագ պատասխանն էր
ԴԺՈՒԱՐ Է:
Շփոթելի հարցումի հանդիպեցայ ուր մինչեւ այսօր պատասխան չեմ գտած ,
արդեօք օտար լեզուները սորվիլը աւելի դիւրրին է քան հայերէնը ??????

Առաջարկներու համար կը խնդրուի կապ հաստատել ( homenetmenalmelo@yahoo.nl)-ի հետ:
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