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Եռամսեայ թերթիկ
Ապրիլ 2016

Հրատարակութեամբ
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի շրջանի վարչութիւն.
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ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄՕՏԵՑՈՒՄՈՎ
Մէկ օրէն միւսը կարելի չէ
պատասխանատու ըլլալ եւ հաւաքականութեան մը ճակատագիրը տնօրինել։
Աշխարհի բոլոր օրինագիրքերը մէկու մը
պատասխանատուութիւն վստահելու համար կը
սահմանեն տրամաբանական ժամանակ։ Ի վերջոյ,
թեկնածուն պէտք է ճանչնայ իր ստանձնելիք
պատասխանատուութիւնը, գիտնայ իր ընելիքը,
ծանօթանայ իր դիմագրաւելիք դժուարութիւններուն եւ
ըստ այնմ պատրաստ ըլլայ զանոնք դիմագրաւելու։
Պատասխանատուութիւնը կեցուածք է, խօսք է ու գործ է։
Ու այս բոլորէն առաջ՝ որոշ ապահովութիւններ շնչող
սեփական անձի օրինակ է, որ երկար տարիներու
փորձառութեան, զոհաբերութեան եւ անշահախնդրութեան հարազատ ու համոզիչ վկան կրնայ ըլլալ։
Պատասխանատուութիւնը սակարկութիւն չի ճանչնար։
Կէս կատար կամ ժամանակաւոր պատասխանատութիւններ չեն կրնար ըլլալ։ Մարդ կա՛մ լիիրաւ պատասխանատուութիւն կը ստանձնէ կամ երբեք չի ստանձներ։
Կարելի չէ պատասխանատուութեան դիրքերու վրայ ըլլալ
եւ անպատասխանատու ընթացք ունենալ, ծոյլ ու
անտարբեր ըլլալ։ Կարելի չէ պատասխանատու
մարմիններու մէջ ըլլալ եւ գործել ու անընդունակ ըլլալ,
անկամ ու անկար ըլլալ։
Իրաւունքի եւ պարտաւորութեան հասկացողութեան
մէջ, պատասխանատուն ունի յաւելեալ պարտաւորութիւններ՝ քան հասարակ մահկանացուն։ Չէ՞ որ ան
յաւելեալ փորձառութիւն, գիտութիւն եւ հմտութիւն ունի
իր ստանձնած գործին մէջ։ Եթէ չունի այդ բոլորը՝ պէտք չէ
ըլլայ պատասխանատու, իսկ եթէ ունի՝ պէտք չէ
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զլանայ իր գիտցածը այլոց տրամադրութեան տակ դնելու՝ վասն
հաւաքական գործի յաջողութեան։
Պատասխանատու մարդը քաջ կ’ըլլայ։ Ան չի վարանիր
ընդունելու իր յաջողութիւններն ու ձախողութիւնները։
Յաջողութիւնները կը վերագրէ հաւաքականութեան, իսկ
ձախողութիւնները՝ իր անձին, որ գլխաւոր պատասխանատուն է
տուեալ գործին։ Ձախողութիւններէն ուսանելի դասեր կը քաղէ
ան՝ ապագային չկրկնելու համար զանոնք։ Պատասխանատու մարդը չքմեղանքներ
չի փնտռեր իր ձախողութիւններուն համար։ Ամէնէն դիւրին ձեւն է այդ
պատասխանատուութենէ խուսափելու համար։ Ո՛չ ալ ժամանակի եւ միջավայրի
պայմանները յանցաւոր կը գտնէ ան իր անճարակութիւնը արդարացնելու համար։
Պատասխանատու իր հանգամանքով ան պարտաւոր է սկիզբէն այդ բոլորը նկատի
ունենալ, նախապատրաստուիլ եւ ըստ այնմ քայլեր առնել։ Ուշացած մարգարէութիւնները օգտակար չեն կրնար ըլլալ այս պարագային։
Պատասխանատու ըլլալու համար անպայման պատասխանատուութիւն
ստանձնելու կարիքը չկայ։ Հաւաքական մեր կեանքին մէջ բոլորը կոչուած են
պատասխանատու ըլլալու իրենց կեցուածքերուն եւ արարքներուն։ Վա՜յ անոնց,
որոնք պատասխանատուութեան զգացումէ կը հրաժարին, երբ վարչական
պարտաւորութիւններէ հեռու կը մնան։ Վա՜յ նաեւ անոնց, որոնք իրենց
պատասխանատու ըլլալը կը յիշեն, երբ միայն վարչական աթոռներ կը վայելեն։
Պատասխանատու մօտեցումը կեանքի ընթացք է, ապրելու ոճ է, մտածելու ձեւ է,
զոր մարդիկ իրենց մէջ կ’ունենան, պէ՛տք է ունենան, գիտակցական իրենց կեանքի
առաջին օրէն մինչեւ վերջին օրը, այն օրը, երբ այս անգամ իրենց անշնչացած
մարմինը պատասխանատու կերպով կը գրկէ այն դրօշը, որուն ծառայած էին անոնք
իրենց կենդանութեան եւ որուն համար կ’արժէր ապրիլ ոչ թէ մէկ, այլ հազա՛ր
պատասխանատու կեանք։
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Սկաուտական Գիտելիքներ
ՏԻՊԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ
Քաղաքացիութիւնը երախտագիտական յարաբերութիւն մըն է անհատի մը
եւ անոր ապրած երկրին մէջեւ:
Քաղաքացին այն անհատն է, որ կ՝ապրի երկրի մը մէջ( ոչ անպայմանօրէն
իրը),ունի անոր հպատակութիւնը եւ ենթակայ է այդ երկրին օրէնտադրութեան:
Քաղաքացին իր հանգամանքով, իբրեւ այդպիսին. Կը վայելէ պետութեան
պաշտօնական ճանաչումը: Ան ունի իրաւունքներ, առաւելութիւններ ,
պարտականութիւններ եւ պարտաւորութիւններ. Որոնցմէ ընդհանրապէս զուրկ է
ոչ-քաղաքացին: Փոխադարձաբար, պետութիւնը ունի պարտաւորութիւններ՝
քաղաքացիին նկատմամբ:
Երկրի մը կը վայելէ իր քաղաքացիներուն հաաւատարմութիւնը, երբ
անհատին կոտայ հնարաւորութիւնը՝ առաւելագոյն չափով իրագործելու իր
անհատական ծրագիրները եւ հետապնդելու իր անձնական նպատակները:
Փոխադարձաբար, տիպար քաղաքացին պարտաւոր է մասնակցելուԵրկրի քաղաքական կեանքին: իր առաջարկներով եւ գործունէութեամբ ան
կը ճոխացնէ երկրին քաղաքական կեանքը:
Ունի ազատութիւնը պետութիւնը պատասխանատու դարձնելու իր անձին,
պետական պաշտօնեաներուն որդեգրած քաղաքականութեան եւ գործունէութեան
նկատմամբ:
 Պարտաւոր է հնազանդիլ երկրի օրէնսդրութեան:
 Պարտաւոր է վճարել տուրքերը:
 Պէտք է գործունեալ ըլլայ :
 Իր մասնակցութիւնը կը բերէ երկրի բարօրութեան, կը պաշտպանէ, կը
խնամէ եւ կը ծառայէ անոր:
Անպայմանօրէն , մարդիկ իրենց ազգային պատկանելութեան
քաղաքացիական պատկանելութիւնը չեն ունենար:
Հ.Մ.Ը.Մ. (Արի– Արենուշ)
Բ.Կարգ
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Բարիկենդան
5 Փետրուար 2016թ. (Ալմելօ). Բարիկենդանի առթիւ կազմակերպուեցաւ մանուկների խրախճանք եւ ընտանեկան ՊԻՆԿՕ-Ի խաղ.
օրուայ ձեռնարկին ընկերային յանձնախումբի անդամուհիները
զբաղեցուեցան մանուկների դիմակից ները գծելով եւ գունաւորելով:
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Նաեւ օրուայ ձեռնարկին գտնուեցաւ մի անակնկալ
փոքրիկներուն շատ սիրելի յայտնի երգչուհին Թալին. (որն արդէն
կ՝գտնուէր Նեդրլանտական թագաւորութեան ): Բարիկենդանի
խրախճանքի աւարտին Թալին-ը նուէր ներ բաժանեց բոլոր
ծպտուած մանուկներուն:
Բարիկենդանի ձեռնարկներուն աւարտին
ընկերային յանձնախումբը շարունակեց երեկոյն

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐԳ
Ով Հայ արի, նախ բարձրացիր.
Մարմնով, մտքով հսկայ դարձիր.
Ջանք՝. Ճիք թափէ դուամէն օր.
Գործադրելու բարիք մը նոր:
Հնազանդէ մեծերուդ մի՝շտ,
Մի՝ պատճա՝ռեր ոչ ոքի վիշտ.
Ազգիդ համար միշտ աշխատէ,
Եղիր առոյգ եւ ճիշդ դատէ:
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Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի ոտնագնդակի (Ֆութպոլ ի)
խումբերը
-Մեծերու (սրահի ) ոտնագնդակի խումբ: .
Մարզիչ: Հայաստան Սարգիսեան .
Մարզիկներուն թիւը : 10.
(Յակոբ Մարաշելեան. Արման Խաչիկեան. Գեւորգ Թոպեան. Արմեն
Վաթիճեան. Արշամ Վաթիճեան. Ճագ Յակոբեան. Ազատ Պօղոսեան. Գարլօ
Գրիգորեան. Խաչիկ Տեմրիքեան Եւ Անդրէ Մարտիրոսեան):
Փորձերը :
Ա - Շաբաթուայ ( Երեքշաբթի եւ Հինգշաբթի) օրերը ժամը
19:15ին մինչեւ 21:00. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի սրահին մէջ:
Բ – Ամսուայ (1եւ 3)-րդ կիրակիները Ալմելօ-ի Sport Park
սրահին մէջ:
-Փոքրիկներու (սրահի ) ոտնագնդակի խումբ: .
Մարզիչ: Հայաստան Սարգիսեան .
Մարզիկներուն թիւը : 14.
(Հերոս Սարգիսեան.Վրէժ Ամիրխանեան.Վարդան Մարտիրոսեան.
Ռազմիկ Գէորգեանն. Փոլ Յակոբեան. Ճան Օգճեան. Թօնի Արմէն. Դաւիթ
Ասլանեան. Հերոս Աբրահամ. Հովիկ Րաֆֆի. Ռոստոմ Գերագոս. Վահիկ Տէր
Պօղոսեան. Գառնիկ Տէր Պօղոսեան. Յակոբ Մելքոնեան):
Փորձերը : Ամսուայ ամէն Ուրբաթ օր ժամը 18:00են մինչեւ 19:15 Հ.Մ.Ը.Մ.
Ալմելօ-ի սրահին մէջ:
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Հայ Սկաուտին օրուայ եւ Մայրենի Լեզուի օրուայ
Տօներ Ալմելօ-ի մէջ
Ինչպէս ամէն տարի այս տարի եւս , Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի
սկաուտական կազմը. Շաբաթ. 20 Փետրուար 2016թ. ին Հայ սկաուտի օրուայ
տօնի առթիւ որն նուիրուած էր Միութեանս հիմնադրութեան 20-րդ
տարելիցին. գիշերեցին Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Գալուստ
Կուլպենկեան սրահին մէջ:
Օրուայ ձեռնարկին առաջին ծրագիրն էր ըստ սովորութեան սկաուտները
զբաղուեցան Եկեղեցւոյ մաքրութեան աշխատանքների (Երեց Պարմանուհի,
Արի Արենուշ եւ Գայլիկ Արծուիկ բոլորն ալ ճիք չի խնայեցին այդ ձեռնարկին ).
ուր ետք Ալմելօ-ի Ս.Գ.Լ.Ե.ւոյ Գալուստ Կուլպենկեան սրահին մէջ ,
շարունակուեցաւ սկաուտական դասընթացքները:

Դասընթացքները սկսելէ առաջ Եղբ. Սեւան Կորկիսեան (խմբապետ)
ներկայացուց միութեանս 20 ամեակի հիմնադրութեան ամփոփ պատմական
ակնարկ եւ Վարդանանց տօնի պատգամը . ետք սկսուեցաւ Արի Արենուշ
Բ.Կարգի դասընթացքները . ուր ցուցադրելով փոխանցեցին , Քոյր Մարիամ
Մխիթարեան (Հ.Մ.Ը.Մ. սկաուտական բաժանումները , կարգեր եւ
աստիճաններ) , Քոյր Րիդա Մուրատեան (Արշաւ բանակում) եւ Քոյր Դանիա
Ատումեան (Պահակութիւն) թեմաները
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Օրուայ դասընթացքներուն Եղբ. Ճագ Մատաղուտողեան (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի մասնաճիւղի Խմբապետ) ցուցադրելով ներկայացուց Նախնական Օգնութեան
(Ա եւ Բ կարգերու) գիտելիքները,

Ազգային նիւթերը անպակաս էր օրուայ ձեռնարկին , ուր Քոյր Փաթիլ
Տատուրեան (փոխ խմբապետուհի) ներկայացուց (Հայաստանի
Խորհրդայնացումը եւ Անմիջական Հետեւանքները ) եւ (Փետրուարեան
Ապստամբութիւնը) նիւթերը:
Ուշ գիշերին Հոգեշնորհ Տէր Արէն վարդապետ Շահինեան այցելեց
սկաուտներուն եւ օրհնութիւններով ողջունեց ներկաներուն, հետաքրքրական
երիտասարդական հարցումներուն պատասխան ստացան ներկաները, նա իր
առաջին հանդիպումն էր:

Գիշերուայ պահակութեան պարտականութեան ցուցակը կազմելէ ետք
պէտք էր սկաուտները հանգստանային պատրաստուելու յաջորդ օրուայ
ծրագիրներուն:
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Կիրակի 21Փետրուար 2016թ. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի
սկաուտները առաւօտ շուտ (նախաճաշեն ետք) խմբապետի սուլիչով
սկաուտական տարազներով պատրաստ խմբուեցան սրահին մէջ. ուր
սկսուեցաւ երկրորդ օրուայ նախատեսուած ծրագիրները: Սկաուտները մաս
կազմեցին Ալմելօ ի Ս.Գ.Լ. Եկեղեցւոյ պատարագի արարողութեան. ուր ետք
յիշատակի լուսանկարուեցան Ալմելօ-ի Հոգեւոր Հովիւ Տէր Մաշտոց Քահանայ
Պաղտասարեանի եւ Հոգեշնոհ Տէր Արէն վարդապետ Շահինեանին հետ:

Պատարագը աւարտին, պատրաստուած էր Ալմելօ-ի Ս.Մեսրոպ Մաշտոց
կիրակնօրեայ դպրոցին հետ Գրական Երեկոյ .նուիրուած Հայ Սկաուտի օրուայ
եւ Մայրենի Լեզուի օրուայ տօներու առթիւ:
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Հոգեշնորհ Տէր Արէն վարդապետ Շահինեանի եւ ներկաներուն (Հայր Մեր)
ով յայտարարուեցաւ օրուայ ձեռնարկին բացումը : Յայտագիրը սկսաւ
Սկաուտական բոլոր կազմը միասնաբար Ալմելօ-ի Ս.Մ.Մ.Կիրակնօրեայ դպրոցի
աշակերտներուն եւ ներկաներուն հետ. Արտասանուեցաւ Հ.Հանրապետութեան
օրհներգը (Մեր Հայրենիք) ապա Յառաջ Նահատակ , ապա Քոյր Ռօզա Միրյօեան
արտասանեց Ուխտ Արարատին արտասանութիւնը : Կիրակնօրեայի
աշակերտները արտասանեցին Մայրենի լեզուի տօնի առթիւ
նախապատրաստուած արտասանութիւնները եւ երաժշտութիւնները նրանք ջերմ
խանդավառութիւն պատճառեցին ներկաներուն:

Օրուայ բանախօսն էր Եղբ. Սեւան Կորկիսեան(խմբապետ) ուր փոխանցեց
ներկաներուն միութեանս 20 տարուայ տարիներուն տարուած աշխատանքները,
ապա անկարելի էր չանդրադառնալ միութեանս հիմնական նպատակին
(Պատրաստել ֆիզիկապէս տոկուն, իմացական եւ հոգեկան բարձր արժանիքի
տէր հայեր եւ տիպար քաղաքացիներ): Ուր այսօր տիպար Հ.Մ.Ը.Մ.ական
քաղաքացի ունենալու նախատեսուած ծրագիրները (արտասանելով Հ.Մ.Ը.Մ.ը

այն նախապատրաստական օճախն է ուր մանուկ եւ պատանին սկզբնական
հիմքը կ՝ստանան այդ ուղերձին):
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Ինչպէս ամէն տարի եւս այս տարի եւ ըստ մեր մասնաճիւղի
աւանդական սովորութեան սկաուտները նախապատրաստած էին պահքի տաք
ոսպէ ապուր , ուր բանախօսը հրաւիրեց փակման խօսքը եւ ապուրին
օրհնութիւնը կատարէ Հոգեշնորհ Տէր Արէն վարդապետ Շահինեան ը:
Երկօրեայ ձեռնարկներուն միութեանս սկաուտական օժանդակ
յանձնախումբի պատրաստութիւնները եւ աշխատանքները ինչպէս նախորդ
ձեռնարկներուն եւս այսօր ներկայ էին:
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

3)Գործառութային / կատարողական գործօններ
Գ– Երիտասարդութեան ներգրաւումը
Երիտասարդութիւնը բաւարարելու համար, արհեստագիտութիւնը անհրաժեշտ է, բայց ատիկա միակ խնդիրը չէ:
Հետեւեաները կարգ մը բացայայտ մարտահրաւէրներ են.-Առաջին, անհրաժեշտ է գրաւէլ ուշադրութիւնը 11-էն 16
տարեկան երիտասարդներուն, յատկապէս ակուտներուն, կեանքի կոչելով
արդիական եւ մասնակցողական ծրագիրներ: Կ՝ապրինք դարաշրջան մը, որ
յառաջ կը շարժի արդի արհեստագիտութեամբ եւ անոր արդեգրման ծարաւը
ունի, բայց նաեւ պէտք ունի գրգիռ տուող նոր ծրագիրներու:
-Երկրորդ՝ կայ հարցը 18-էն 25 տարեկան երիտասարդներու անդամակցութեան շարունակումին: Կարիքը կայ գործունէութեան շարք մը ծրագիրներու,
որոնք տարիքային այս խումբին պատկանող անդամներուն կը զգացնեն, թէ
իրենց օգուտներ կը ստանան այնքան , որքան որ կու տան:
-Այս մարտահրաւէր մըն է սեռային նկատառումը: Ժամանակն է , եթէ արդէն
ուշացած չենք, գիտակցելու սեռային տարբերութիւնները եւ համապատասխանաբար ձեւաւորելու այնպիսի գործունէութեան ծրագիրներ, որոնք կը
բաւարարեն կարիքները որոշակի սեռի մը, յատկապէս իգական սեռի, ըլլայ
ատիկա սկաուտութեան, մարզախաղերու թէ ամբողջ ղեկավարութեան
պարագային:
-Երիտասարդութիւնը յուզող այլ հարց մըն է , հաւանաբար, կազմակերպական աւելի (ժողովրդավար) կառոյց մը ունենալու նկատառումը՝ ընդդէմ
մեծապէս բրգաձեւ այն դրութեան, որ գոյութիւն ունի այսօր, ըլլայ ատիկա
սկաուտութեան մէջ թէ ամբողջ կազմակերպութեան առումով: Ասիկա կրնա
զարկ տալ երիտասարդութեան աւելի լայն տոկոսի մը մասնակցութեան՝
ժողովական կեանքին ու միութեան ղեկավարումին եւ միաժամանակ.
Նպաստել երիտասարդներու գորունեայ մնալուն:
-Վերջապէս բայց ոչ վերջինը, պէտք է մտածել ինչպէս բաւարարել բոլոր
հատուածները մեր այլատար երիտասարդութեան՝ իրենց տարբեր
ենթահողով ու ենթամշակոյթներով. Մասնաւորապէս՝ ինչպէս գրաւէլ
հետաքրքրութիւնը այն երիտասարդներուն եւ անոնց ծնողներուն, որոնք
Միջին Արեւելք ծնած չեն, ոչ ալ հոնկէ գաղթած են, ինչպէս օրինակ՝
արեւմտեան հիւրընկալ երկրի մը երկրորդ/երրորդ սէրունդի հայերը, կամ
հայրենիքէն նոր գաղթած հայերը Ռուսաստանի /Եւրոպայի/ Ամերիկայի մէջ:
Ամէն պարագայի, մեկնելով այս իրողութենէն, որ տիրականօրէն
երիտասարդական կազմակերպութիւն մըն ենք, պէտք ունինք նոր
տաղանդներով օժտուած երիտասարդ ղեկավար կազմերու, որպէսզի
ընդառաջեն երիտասարդութեան կարիքներուն եւ իրագործեն անոր
ակնկալութիւնները: Անհրաժեշտութիւն դարձած է մեր կազմակերպութեան
մէջ ստեղծումը նոր մշակոյթի մը, որ բարեկամաբար տրամադրած է
արհեստագիտութեան նկատմամբ, որ ականջալուր է երիտասարդութեան,
որ երիտասարդութիւնը մաս կը դարձնէ որոշումներու կայացման
ընթացքին, որ ետ կու տայ երիտասարդութեան եւ որ կը շեշտէ իրաւ
գործակցութիւնը երէցներու ու երիտասրդութեան միջեւ:
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Շարունակութիւն

Պատգամաւորական 11րդ Ընդհանուր ժողովին որդեգրուած
կանոնագրային բարեփոփոխումներ
Պատգամաւորական 11-րդ ընդհանուր ժողովի որոշումով կանոնագրային
բարեփոխութիւնները ձեզ պիտի հաղորդենք հերթային:
ՈՐԴԵԳՐՈՒԱԾ ՁԵՒ
ՅՕԴ : 33, Ներքին կանոնագրի վերաբերող.Ա. Յօդուածներու քուէարկութիւնը կը կատարուի ձայներու երկու երրորդ
մեծամասնութեամբ:
Բ. Յօդուածներու բարեփոխութիւնները ի զօրու կը դառնան Կեդրոնական
Վարչութեան վաւերացումէն ետք միայն:
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԱԾ ՁԵՒ
ՅՕԴ : 33. (Բարեփոխել Ա. բաժինը) .– Յօդուածներու քուէարկութիւնը կը
կատարուի իրաւասու ձայներուն՝ ներկաներուն ձայներու երկու երրորդ
մեծամասնութեամբ:
Բ. Յօդուածներու բարեփոխութիւնները ի զօրու կը դառնան Կեդրոնական
վարլութեան վաւերացումէն ետք միայն:
ՈՐԴԵԳՐՈՒԱԾ ՁԵՒ
ՅՕԴ : 225.– Մասնաճիւղի եւ մեկուսի շրջանի վարչութիւններու դիւանները
կը վարեն մասնաճիւղի եւ մեկուսի շրջանի այն Անդամական Ընդհանուր
Ժողովները, որոնց օրակարգին վրայ չեն գտնուիր վարչութեան
հաշուետուութիւն եւ նոր վարչութեան ընտրութիւն. Հետեւաբար՝ առժամեայ
եւ մնայուն դիւաններու ընտութիւն տեղի չ՝ունենար:
Շրջանային ներկայացուցչական ժողովին եւ Պատգամաւորական
Ըմդհանուր Ժողովին կը ձեռնարկուի առժամեայ եւ մնայուն դիւաններու
ընտրութեան, ինչ ալ ըլլայ օրակարգը:
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԱԾ ՁԵՒ
Աւելցնել ընդգծուած բաժին
ՅՕԴ : 225.– Մասնաճիւղի եւ Մեկուսի Շրջանի Վարչութիւններու դիւանները
կը վարեն մասնաճիւղի եւ Մեկուսի շրջանի այն Անդամական Ժողովները, որոնց
օրակարգին վրայ չեն գտնուիր վարչութեան հաշուետուութեան եւ նոր
վարչութեան ընտրութիւն, ինչպէս նաեւ ներկայացուցիչներու կամ
պատգամաւորներու ընտրութիւն. Հետեւաբար՝ առժամեայ եւ մնայուն
դիւաններու ընտրութիւն տեղի չ՝ունենար:
Շրջանային Ներկայացուցչական Ժողովին եւ Պատգամաւորական
Ընդհանուր Ժողովին կը ձեռնարկուի առժամեայ եւ մնայուն դիւաններու
ընտրութեան, ինչ ալ ըլլայ օրակարգը:

Յարգելի ընթերցողներ / Շարունակութիւնն յաջորդ թիւ ին մէջ:
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ՄԻՋԻՆՔ
Ուրբաթ 4 Մարտ 2016թ. Ի կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ
Մեկուսի Շրջանի տիկնայք յանձնախումբին. Տեղի ունեցաւ Մեծ Պահքի
ՄԻՋԻՆՔԻ առթիւ ընտանեկան խրախճանք: Օրուայ ձեռնարկին
յանձնախմբի տիկինները ըստ հայկական աւանդական սովորութեան
պատրաստած էին ԲԱՂԱՐՋ.

(ըստ հայկական աւանդութեան բաղարջը խմորեղէն է որի մէջը
մետաղադրամ մը պահուած է եւ այն անձը այդ յատուկ խմորեղէնը շահի ,
այս տարուայ մէջ յաջողութիւններ պիտի ունենայ):
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Ձեռնարկին հաճելի ժամանցեցին 150 աւելի (անդամ- ուհի)ներ եւ
հայրենակիցներ:
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի ընկերային յանձնախումբը մաս կազմեց
օրուայ ձեռնարկին կազմակերպելով ՊԻՆԿՕ-Ի ի խաղեր:
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Հ.Մ.Ը.Մ.
Եւրոպայի ատենապետական Ա. Ժողով
19 -20 Մարտ 2016ին Փարիզի մէջ գումարուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Եւրոպայի
ատենապետերու Ա. ժողովը, ներկայութեամբ Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ եղբ Գառնիկ Մկրտիչեանի, եղբ Անդրանիկ Պահարեանի եւ Ալէք
Խաչատրեանի։ Ժողովին մասնակցեցան Ֆրանսաի, Վալանսի, Մարսելի,
Վիեննայի, Ալքմարի, Առնհեմի, Լոնտոնի, Սթոքհոլմի, Սոտերթալիոյ եւ Ալմելօ ի
ներկայացուցիչները ։
Ժողովի օրակարգը սկսուեցաւ 1 վայրկեան ոտնկայ լրութեամբ ի յարգանքի
տուրքը մատուցանելու ընդհանուր համահայկական եւ մասնաւորապէս
Հ.Մ.Ը.Մ.ական նահատակներուն . ուր ետք Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան փոխանցեց Կ.Վարչութեան բարի
գալուստի խօսքերով ողջունեց ներկաներուն , պարզելով ժողովին հիմնական
նպատակը եւ Հ.Մ.Ը.Մ. դիրքը եւրոպայի մէջ:
Եղբ.Գ. Մկրտիչեան ի ողջոյնները աւարտելէ ետք ներկայացուցիչները
ներկայացուցին իրենց զինքը ապա զեկուցեցին շրջաններուն կարգավիճակը:
Քննարկուեցաւ եւրոպայի մէջ (Սկաուտական , Մարզական , Կազմակերպչական
եւ Յարաբերական) աշխատանքի ոճը ապա դժուարութիւնները:
Ժողովը աւարտին նախատեսուեցաւ յաջորդ Եւրոպայի Հ.Մ.Ը.Մ. ական
(Սկաուտական եւ մարզական) հանդիպումներ եւ Եւրոպայի վկայեալ կարգի
դասընթացքներ : ժողովը աւարտեց հաջողութեամբ , երկօրեայ ժողովներուն
ներկայ էր նաեւ Ֆրանսայի շրջանի ատենադպիր Քոյր Սեւան Նազարեան:
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Հայրապետական եւ Խմբապետական
Հանդիպում
19-21 մարտ 2016թ. Հովապետական այցելութիւնով ժամանեց Ալմելօ Ֆրանսայի
թեմի առաջնորդ եւ Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ. Տէր
Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննեսեան ուղեկցութեամբ հոգեշնորհ Տէր Առէն
Վարդապետ Շահինեան.:
Այցելութեան նպատակն էր հանդիպումներ կատարել Նեդռլանդական Թագաւորութեան մէջ
Հոլանդահայ գործօն կազմակերպութիւններին հետ. Եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ն այդ
կազմակերպութիւններէն հիմնական սոյներէ մէկը ըլլալով. Երկուշաբթի 21 մարտ 2016թ. տեղի
ունեցաւ Հայրապետական հանդիպում միութեանս անդամներուն հետ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի սրահին մէջ :
Օրուայ ձեռնարկը ներկայ էր Ալմելօի Ս Գրիգոր լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ թաղականութեան
նախագահ Պր. Օնիկ Կելեջի եւ շուրջ 100 Հ.Մ.Ը.Մ. ականներ : Միութեանս ատենադպիր Եղբ.
Յարութիւն Պաղտասարեան բարի գալուստ խօսքերով յայտարարուեցաւ ձեռնարկին յայտագրի
բացումը այնուհետեւ ամփոփ զեկուցում Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի կարգավիճակի մասին. ուր ետք Հոգեւոր
հովիւի բացատրութիւնը ըստ սկաուտական խմբապետական տեսակէտով:

Սկաուտական խորհուրդը օրուայ ձեռնարկին պատրաստուած էր փոխանցելու հոգեւոր
հովիւներուն Պատուոյ խմբապետական փողկապներ (ուր այդ փողկապներով Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի բոլոր
անդամները կրկին կ՝վերահաստատեցին իրենց ենթակայութեան խոստումները հաւատարիմ մնալու
Հոլանդահայ գաղութին մէջ Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ ծրագիրներուն իրականացման
գործունէութեան) . Միութեանս ատենապետ Եղբ. Սարգիս տէր Ղազարեան փոխանցեց Պատուի
փողկապը Հայրապետական պատուիրակ (Տէր Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննեսեան) ին իսկ Եղբ.
Վարդան Պօղոսեան (Վարչութեան անդամ) հոգեշնորհ Տէր Առէն Վարդապետ Շահինեան ին: Ի
փոխադարձ Հայրապետ ը իր ստորագրութեան յիշատակը փոխանցեց սկաուտական խորհուրդին:
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Եղբ. Յ.Պաղտասարեանի խօսքերէն ետք Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական
պատուիրակ. Տէր Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննեսեանը իր հայրապետական եւ
խմբապետական բարեմաղթութեան խօսքերը ուղղեց ներկաներուն յիշելով Հ.Մ.Ը.Մ. ի
դերը իր երիտասարդութեան ժամանակ եւ այսօրուայ կարեւորութիւնը եւ ազգային
դերը սփիւռքին մէջ:
Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի ատենապետ)
շնորհակալութեան խօսքեր փոխանցեց Հոգեւոր Հովիւներուն եւ ներկաներուն ապա
միութեանս կողմէ պատրաստուած յիշատակներ փոխանցուեցին Քոյր Փաթիլ
Տատուրեանի եւ Եղբ. Գեւորգ Օհանեանի (Վարչութեան անդամներ) Հոգեւորներուն:

Հոգեշնորհ Տէր Առէն Վարդապետ Շահինեան իր հայրապետական օրհնութիւններով գնահատեց
Հ.Մ.Ը.Մ. ի պատմութիւնը աշխատանքը եւ այսօրուայ դիրքը վկայելով Հ.Մ.Ը.Մ. ի նշանաբանի
զօրութիւնը (Բարձրացիր – Բարձրացուր) սփիւռքի մէջ գործօն կազմակերպչական աշխատանքին մէջ:
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Օրուայ յայտագրին պատրաստուած էր նուագներ ուր հայրապետին
մասնակցութիւնը հայրենասիրական երաժշտութեան մասնակցութեան անպակաս էր
ուր ներկաներուն ոգեւորեց իր ձիրքերով:
Ըստ սովորութեան միշտ Տիկնաց Յանձնախումբին ներկայութիւնը հոյակապ էր
իր պատրաստած նախ ուտեստեղէնով :

Օրուայ ձեռնարկին մարզական Յանձնախումբը իր բաժինը եւս ունեցաւ երբ
Հոգեւոր Հովիւները իրենց յիշատակի ստորագրութիւնները ձգեցին Բինկ Բօնկի
ռագետներու վրայ ի քաջալերանք Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի տարած մարզական
աշխատանքներուն:
Օրուայ ձեռնարկը աւարտեց շատ ջերմ , հաճելի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական ընտանեկան
մթնոլորտով:
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Ս.Զատկուայ Ընտանեկան պարահանդէս
Կիրակի 27 Մարտ 2016 թ. Ս.Յարութեան տօնի առթիւ. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ
մեկուսի շրջանի վարչութիւնը (ՀԵՆԿԼՕ քաղաքին մէջ )կազմակերպեց
ընտանեկան պարահանդէս:
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Օրուայ ձեռնարկին մասնակցեցան Հոլանդահայերու սիրելի ( Բաբգէն
Գէորգեան եւ Րաֆֆի Մարտօեան) երգիչները ներկայ էին նաեւ մօտ 500 եւ աւել
Հ.Մ.Ը.Մ. ականներ եւ միութեանս համակիրներ:
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Հ-Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի
2016թ.Առաջին եռամսեայ իրականացուած իրադարձութիւնները
(Յունուար—Փետրուար—Մարտ)

9 Յունուար 2016 թ. (Հենկլօ). Ընտանեկան.
Նոր տարուայ եւ Ս.Ծնունդի առթիւ
կազմակերպուեցաւ ընտանեկան պարահանդէս:
15 Յունուար 2016 .(Ալմելօ) Կազմակերպչական.
վերահրատարակուեցաւ Նոր Ճրագ Եռամսեայ
թերթիկ (Բ.Տարի թիւ1) համարը. հայկական տարբերակով:
24 Յունուար 2016թ.(Ալմելօ). Յարաբերական.
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի վարչութիւնը միատեղ Ալմելօ-ի
Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ թաղականութեան եւ Նեդռլանդների
Հ.Բ.Ը.Մ.կազմակերպուեցաւ խրախճանք (նուիրուած Հայաստանէն
ժամանցող երեխաներու համար). որը տեղի ունեցաւ. Ալմելօի Ս.Գրիգոր
Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Գալուստ Կուլպենկեան Սրահէն ներս:
24 Յունուար 2016թ.(Ալմելօ).Մարզական .
Միութեանս (սրահի) ոտնագնդակի խումբը մասնակցեցաւ Հրանդ Դինգի
յիշատակին նուիրուած Երեւան Ընկերամշակութային հաստատութեան
կողմէ կազմակերպուած (սրահի ոտնագնդակ)ի մրցաշարին:
5 Փետրուար 2016թ. (Ալմելօ). Յարաբերական.
Բարի կենդանի առթիւ կազմակերպուեցաւ մանուկների խրախճանք եւ
ընտանեկան ՊԻՆԿՕ-Ի խաղ.
6 Փետրուար 2016թ. (Ալմելօ). Յարաբերական.
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի վարչութիւնը միատեղ Հոլանտայի
Հ.Բ.Ը.Մ. վարչութեան հետ մի աշխատանք տարուեցաւ .Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր
Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ (Թալին մանկական) ձեռնարկը յաջողեցնելու
նպատակով:
12 Փետրուար 2016թ. (Տան Հախ). Յարաբերական.
Միութեանս վարչութիւնը իր մասնակցութիւնը բերաւ ՀՀԴեսպանատան
կազմակերպած (Հոլանդահայ Կազմակերպութիւնների) հանդիպումին:
օրուայ նիւթը .քննարկել Հայոց ցեղասպանութեան 100 ամեայ (2015թ.)
տարելիցին ուղղուած միջոցառումները եւ քննարկել 2016թ.ի Հայաստանսփիւռք համագործակցութեան ծրագիրներուն:
20-21 Փետրուար 2016թ. (Ալմելօ) Սկաուտական.
Համագործելով Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ Ս.Մեսրոպ
Մաշտոց Կիրակնօրեայ դպրոցին հետ կազմակերպուեցաւ Հայ սկաուտի
օրուայ եւ մայրենի լեզուի օրուայ երեկոյ:
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26 Փետրուար 2016թ. (Տան Հախ)Յարաբերական.
Անդամական մասնակցութիւնը բերւաւ
Համահայկական Հոլանդահայութեան
Կազմակերպութիւնների պատրաստուած Սումկայիթ
ցոյցին:
5 Մարտ 2016թ. (Ալմելօ) Միութենական.
Միջինքի առթիւ կազմակերպուեցաւ ընտանեկան
եւ անդամական նիստ եւ ՊԻՆԿՕ-ի խաղ:
19-20 Մարտ 2016թ. (Փարիզ). Յարաբերական.
Մասնակցութիւն Հ.Մ.Ը.Մ. ական Եւրոպայի ատենապետական
Ա.Ժողովին:
21 Մարտ 2016թ (Ալմելօ). Յարաբերական.
Հայրապետական հանդիպում Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ եւ Արեւմտեան
Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ. Տէր Վահան Եպիսկոպոս
Յովհաննեսեան ուղեկցութեամբ հոգեշնորհ Տէր Առէն Վարդապետ
Շահինեան. միութեանս անդամներուն հետ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի սրահին մէջ :
27 Մարտ 2016թ. (Հենկլօ) Ընտանեկան.
Ս.Յարութեան տօնի առթիւ ընտանեկան պարահանդէս:

Լուրեր Վա՜յ վա՜յ կղզի-են
Տարօրինակ ժողովուրդ
Ըստ սովորութեան մենք միշտ փոխանցած էինք տարօրինակ մեր
կղզու գիտնականներուն ժողովներու լուրերը . ուստի այս անգամ ձեզ
պիտի փոխանցենք համաշխարհային մարդասիրական
գիտնականներուն (Տարօրինակ) ընդհանուր ժողովը որը տեղի
ունեցած էր անդի կղզիին մէջ:
Ուր ուսումնասիրութիւններ քննարկուեցան թէ ինչպէս մեր
կղզու հայորդիները խաղաղութեան ժամանակ (Արի դուրս) ծրագիրը
կ՝իրականացնեն իսկ Աղետաբեր օրերուն (Արի տուն ) ծրագիրը:
Իրապէս Տարօրինակ ժողովուրդ
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

















ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄՕՏԵՑՈՒՄՈՎ
(ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ «ՄԱՐԶԻԿ»Ի, ԹԻՒ 386-387).
ՏԻՊԱՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ (Սկաուտական Գիտելիքներ).
Բարիկենդան .
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐԳ .
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի ոտնագնդակի (Ֆութպոլ ի) խումբերը .
Հայ Սկաուտին օրուայ եւ Մայրենի Լեզուի օրուայ տօներ Ալմելօ-ի մէջ .
Հ.Մ.Ը.Մ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ .
3)Գործառութային / կատարողական գործօններ
Գ– Երիտասարդութեան ներգրաւումը .
Պատգամաւորական 11րդ Ընդհանուր ժողովին որդեգրուած
կանոնագրային բարեփոփոխումներ .
ՄԻՋԻՆՔ .
Հ.Մ.Ը.Մ. Եւրոպայի ատենապետական Ա. Ժողով .
Հայրապետական եւ Խմբապետական Հանդիպում .
Ս.Զատկուայ Ընտանեկան պարահանդէս .
Հ-Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 2016թ.Առաջին եռամսեայ
իրականացուած իրադարձութիւնները.
(Յունուար - Փետրուար - Մարտ) .
Լուրեր Վա՜յ վա՜յ կղզի-են .

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

Homenetmen Almelo

Առաջարկներու համար կը խնդրուի կապ հաստատել homenetmenalmelo@yahoo.nl հետ:
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