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Եռամսեայ թերթիկ
Յուլիս . 2017

Հրատարակութեամբ
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի շրջանի վարչութիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան խօսքը՝ Միութեան
100ամեակին նուիրուած Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ
մարզախաղերու առիթով
ՄԵՐ ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ 100 ԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւնը ահաւասիկ ճակատաբաց
կանգնած է պատմութեան շառաւիղին «այսօր» կոչուած բարձունքին վրայ: Ան
հպարտ է իր անձնուէր միութենականներու փաղանգի 100-ամեայ նուաճումներով:
Հպարտ է՝ հայրենիքի եւ աշխարհասփիւռ 107 մասնաճիւղերու վարչութիւններու եւ
անդամներու ծով իրագործումներով:
Հպարտ է՝ միութեան հիմնադիրներու երազը իրականացնող կարգապահ
սկաուտներով եւ խմբապետներով: Հպարտ է՝ մրցանիշեր արձանագրող
մարզիկներու բաժակներու եւ մետալներու հաւաքածոներով:
Եւ մանաւանդ՝ հպարտ է դար մը շարունակ հայութեան գոյապայքարին աւիշ
հասցնելու իր նուիրումին համար:
Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ մարզախաղերու խարոյկը վառող ջահը պարզ
ողիմպիական կրակ մը չէ: Անոր բոցերու ջերմութեան հետ մեզի կը հասնի Հայկեան
սլացիկ աղեղին ազատատենչութիւնը, Վարդանանց քաջարիներու աննկուն կամքն
ու հաւատքը, 1.5 միլիոն նահատակ սուրբերու յստակ պատգամը, միութեան
հիմնադիրներու տեսլականին փայլքը եւ Արցախեան գոյամարտի հերոսներուն
վճռակամութիւնը։
Պարտաւո՛ր ենք 100-ամեակի սեմին՝ հաւատարիմ մեր «Բարձրացի՛րբարձրացո՛ւր» նշանաբանին, այս խորիմաստ ջահին ջերմութիւնը հարազատօրէն
փոխանցել յառաջիկայ սերունդներուն: Պարտաւո՛ր ենք նորանոր հորիզոններ
որոնելով միութեան գործունէութիւնը ընդարձակելու եւ ծաղկեցնելու:
Սիրելի՛ մարզիկներ, մրցեցէ՛ք մարզական ոգիով եւ հպարտօրէն, լիցքաւորուած 100
տարուան միութենականներու վաստակաշատ նուիրումով, 26,000 անդամ հաշուող
հզօր միութեան պատկանելիութեան պարծանքով եւ նուաճումներ արձանագրելու
հաստատամտութեամբ:
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Հովանաւորութեամբ եւ կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան
տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի սրահէն ներս 29 Ապրիլ 2017թ.ին
Հ.Մ.Ը.Մ. Եւրոպայի Ատենապետներու Բ. Ժողովը:
Ժողովին մասնակցեցան 8 երկիրներէ (Լիբանան«կ.վարչութիւն». Հոլանտա.
Ֆրանսա. Շուէտ. Երուսաղէմ. Վիեննա. Գերմանիա եւ Անգլիա)13 շրջաններու (Հ.Մ.Ը.Մ.
« Ալմելօ.Ալքմառ. Առնհեմ. Սթոքհոլմ. Սոտեթալիա. Երուսաղէմ. Վիեննա. Միւնիխ.
Լոնտոն. Մարսէյ. Ֆրանս. Վալանս եւ Նանսի» մեկուսի շրջան) 22 ներկայացուցիչներ:

Ուրբաթ 28 Ապրիլ 2017թ.ին Հոլանտայի Տէլտըն քաղաքին մէջ միութեանս
կազմակերպուած 11-րդ սկաուտական բանակումի խարուկահանդէսը , Բ.Ժողովի
մասնակցողներու համախմբման վայրն էր, ուր մասնակցեցան բանակումի փակման
արարողութիւններուն եւ միութեանս սկաուտական խմբապետական կողմէ
պատրաստուած խարուկահանդէսին: Օրուայ ձեռնարկին ներկայ էին եւս Հ.Մ.Ը.Մ.
Եւրոպայի Բ. Վկայեալ կարգի գործնական հանգրուանի ժամանցող քոյր-եղբայր ները:
Շաբաթ 29 Ապրիլ . Հ.Մ.Ը.Մ. Եւրոպայի Ատենապետներու Բ.Ժողովը սկսուեցաւ
ժամը 10:40 ին. ժողովի բացումը կատարեց Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան (Հ.Մ.Ը.Մ.
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ) . եղբայրը հրաւիրեց մասնակցողներուն.
մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ յարգանք տուրք մատուցանելու յիշատակն
Հ.Մ.Ը.Մ. ի նահատակներուն:
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Եղբ. Ատենապետը Կ.Վարչութեան ողջոյններով բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն . ապա գնահատելէ ետք Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ն (իբր հիւրընկալ շրջան), արժեւորեց
խորհրդաժողովին. Հ.Մ.Ը.Մ.ը իբր հայկական համաշխարհային մարմնամարզական
կազմակերպութիւն իր 25000 անդամներով հիմնադրութիւնէն մինչեւ այսօր : 1918թ.է
սկսեալ միութեան առաքելութիւնները կեդրոնացաւ որբանոցներու մէջ բարեխնամ
աշխատանքներուն. ուր այսօր միջին արեւելքի տագնապ վիճակի պատճառներով
(Իրաք եւ Սիրիա) երեւելի որբացած գաղութներ յայտնուեցան , ուր ժողովուրդի մեծ
մասը սկսաւ գաղթել դէպի Հայաստան, Եւրոպա եւ Ա.Մ.Ն. պատճառելով նորանոր
մասնաճիւղերու եւ շրջաններ (Եւրոպայի կապակցութեամբ) հիմնադրուելու կամ
վերակենդանանալու :

Կ.Վարչութեան անդամները եւ ժողովականները ըստ յայտագրի մէկզմէկ
ներկայացնելէ ետք , Եղբ. Գ.Մկրտիչեան փոխանցեց ներկաներուն Կ.Վարչութեան
բարոյական եւ Կազմակերպչական զեկոյցը . քննարկելով ատենապետներու Ա.ժողովէ
մինչեւ այսօր Բ.ժողով տարուած մէկ տարուայ աշխատանքները , Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100 ամեակի
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կապակցութեամբ նախատեսուած պատրաստութիւնները , անձնական դերակատարութիւնը կազմակերպչական աշխատանքներուն մէջ եւ օրուայ ժողովի մաս մը
շրջաններու մասնակցութեան անհնարաւորութեան պատճառները: Կազմակերպչական . Հանդիպումներ տեղի ունեցաւ Ֆրանսիայի (լիօն եւ Նանսի) քաղաքները
ուսումնասիրելու նոր մասնաճիւղ հիմնելու նպատակով եւ Գերմանիոյ տարածքին նոր
Մեկուսի շրջան հիմնելու կարելիութիւնները Գօլն քաղաքին մէջ: Աւարտին
քննարկումներ տեղի ունեցաւ (բարոյական եւ Կազմակերպչական )զեկոյցի
կապակցութեամբ:

Եղբ. Վաչէ Նաճարեան փոխանցեց ներկաներուն Կ.Վարչութեան նիւթական զեկոյցը եւ
գործունէութեան եղանակը. ցուցադրելով ապագայի նախատեսուած ծրագիրներու ծախսերը ,
ցենզերու փոխանցման օրինաւոր միջոցները,
2017-18 թ. ծրագիրներու նախատեսուած ծախսերու կարիքը, Հ.Մ.Ը.Մ. ի Կայք էջի ,
մասնաւորապէս (Մարզիկ) խմբագրական կազմի ծախսերը եւ Ռազմավարական
Ծրագրի IT. Աշխատանքներու նիւթական պահանջները: Զեկոյցի աւարտին ներկաներու կողմէ քննարկումներ տեղի ունեցաւ:
Կ.Վարչութեան բարոյական , կազմակերպչական եւ նիւթական զեկոյցներու
աւարտին , ատենապետները շնորհակալութեան եւ գնահատելի խօսքերով
կազմակերպիչ մասնաճիւղին (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ). փոխանցեցին իրենց շրջաններէ
պատրաստած զեկոյցները ներկաներուն:
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Եւրոպայի մէջ աշխատելաոճի ճշդումը օրուայ օրակարգի քննարկման հիմնական
նիւթերէն մէկն էր.ուր քննարկուեցաւ.-Ա.Սկաուտական (գործունէութեան եւ բանակումներու) ծրագրուած եւ նախատեսուած աշխատանքներու ընթացքները, նրանց դիմագրաւած դժուարութիւնները: Անդրադարձուեցաւ Եւրոպայի Բ.Վկայեալ կարգի գործնական հանգրուանի (Կ.Վարչութեան
կազմակերպութեամբ.« Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի մեկուսի Շրջան- հիւրընկալ շրջան» որը տեղի
կ՝ունենար այդ օրերուն Հոլանտայի Տէլտըն քաղաքի բանակավայրի մէջ) աշխատանքներուն:
-Բ.Մարզական թեմայով , Եւրոպայի մարզական խաղեր 2019 էն սկսեալ եւ մարզական
ընդհանրական դժուարութիւնները , քննարկուեցաւ մարզական (profissional) մասնագիտական երեւոյթ տեղի ունեցաւ որոշ շրջաններէ ներս որը անընդունելի երեւոյթ է:
-Գ.Կազմակերպչական Կ.Վարչութեան կողմէ ճշդումներ եւ թելադրանքներ,Կանոնագրային պարզաբանումները Կ.Վարչութեան դիմագրաւած նիւթերէն մէկն եղաւ եւս :
Աշխատանքային բաժանումը ներկայ էր օրուայ
յայտագրին ուր քննարկուեցաւ կարելիութիւնները
յաջորդ հանդիպման թուականն ու վայրը եւ սկաուտական եւ մարզական պատասխանատուներու ներկայութեան անհրաժեշտութիւնը:
Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100 ամեակի ձեռնարկներու աշխատավոճը օրուայ ժողովի հիմնական դիմագրաւած նիւթերէն մէկն եղաւ ուր Եղբ. Գ.
Մկրտիչեան փոխանցեց ներկաներուն նախատես-ուած եւ նախապատրաստուած
ծրագիրներն ու ձեռնարկները:
Աւարտին քննարկուեցաւ ընդհանրապէս Հ.Մ.Ը.Մ.ի եւ մասնաւորապէս
շրջաններու այլ հարցերը , ուր ետք ժողովի փակման Կ.վարչութեան
ներկայացուցիչները եւ մասնակցող անդամները շնորհակալութեան խօսքեր ուղղեցին կազմակերպիչ (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ) շրջանին եւ նրա Սկաուտական օժանդակ եւ
Տիկնաց յանձնախումբերու որոնք որեւէ ջանք չի խնայեցին օրուայ ձեռնարկի կեր ու
խում պատրաստութիւններուն: Քոյր Նոյեմի Նալպանտեան. Փոխանցեց Հ.Մ.Ը.Մ.
Ալմելօի ատենապետին (Եղբ. Ս.Տէր Ղազարեան) Հ.Մ.Ը.Մ. Երուսաղէմ ի կողմէ
պատրաստուած յուշանուէր մը: Եղբ. Նորիկ Մկրտիչեան.եւ Եղբ.Վիգէն Վարդանեան.
Փոխանցեց Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի ատենապետին (Եղբ. Ս.Տէր Ղազարեան) եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Կ.
Վարչութեան Հ.Մ.Ը.Մ. Միւնիխ ի կողմէ պատրաստուած յուշանուէրներ.

5

Նոր Ճրագ Գ.Տարի : Թիւ 2

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի ատենապետ Եղբ. Ս.Տէր Ղազարեան
(Եւրոպայի ատենապետներու Բ. ժողովի եւ Եւրոպայի վկայեալ կարգի գործունական հանգրուանի ծրագիրներու
իրականացման Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի կողմէ) ջերմ ողջոյններով
փոխանցեց ներկաներուն միութեանս անդամներու եւ
վարչութեան շնորհակալութեան խօսքերը.
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Ժողովը փակուեցաւ Յառաջ նահատակով: Ժողովականները սոյն թուականին
գիշերեցին միասնաբար Եւրոպայի վկայեալ կարգի գործունական հանգրուանի
մասնակցողներուն հետ :

Կիրակի 30 Ապրիլ 2017թ. Ժողովի մասնակցող Քոյր Եղբայրները այցելեցին
Ալմելօ ի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցին , ուր հանդիպում ունեցան Եկեղեցւոյ
հոգեւոր հովիւ Տէր Մաշտոց քահանայ Պաղտասարեանի , Եկեղեցւոյ վարչութեան
ատենապետ Պր. Օնիկ կելեջի ի եւ անդամներու հետ , ուր ետք բարեմաղթանքներով
ժողովի ներկայացուցիչները վերադարձան իրենց քաղաքները մինչ յաջորդ
ատենապետներու ժողովի հանդիպումին :
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Հ.Մ.Ը.Մ դու մրցակից չունիս , քանզի նմանդ չկայ:
Հազիւ թէ վեց ամիս առաջ էր, կարծեմ Հ.Մ.Ը.Մի
շրջանային վարչութեանց դիւանային ժողովն էր, այո ՛
Կիպրոս հաւաքուած էինք առաւել տասով քսանով ,
զբաղելու Հ.Մ.Ը.Մի հսկայական ծրագրերով , համա
Հ.Մ.Ը.Մական մարզախաղերով որուն անմիջապէս
յաջորդելու էր 2018 ին Հ.Մ.Ը.Մ ի հիմնադրութեան
հարիւրամեակի զուգադիպող համաՀ.Մ.Ը.Մ ական
բանակումը որու մասնակիցներու թիւն մինչ պահս կը
գնահատուի հազարով մի գուցէ աւելիով: Այո ժողով էր բաւականին բազմամարդ, իր
օրակարգերով բաւականին յագեցած , մարդս սպառող ժողով որի աւարտից ետք
յաջորդի մասին հազիւ թէ կարող ես մտածել:
Բայց ահա նոյն տղերքն հոն են ժողովի այս անգամ Հոլանտա, նոյն
տրամադրութեամբ, նոյն ախորժակով , նոյն ժպիտով ու աշխատանքային նոյն կարծես
«անդարմանելի» տենդով:
Վայրկեանի մը համար պիտի ըսէիր ,,,
Եղբայրք դուք տուն չունիք՞,,
Դուք ընտանիք չունիք՞,,,
Դուք գործ տարտ չունիք,,,՞
Վերջապէս ինչպէս հայրս պիտի ըսէր
սա Հ.Մ.Ը.Մ ի գործը ձեր փորը կը լեցնէ:՞
Այո ՛թէկուզ շատ առթիւ այդ հարցումն հայրս կը կրկնէր ,այնուհետեւ ան լաւն
գիտէր որ այդ հարցումին պատասխանով զբաղողն իսկ չկար, ինչ կար , նոյն այն
մարդիկն են որ կային ու կան ,որոնք հակառակ ժամանակի բաւականին աննպաստ
հոլովումին տակաւին կը ծնին խենթեր որոնք երկուշաբթի ժողով կը գումարեն,
երեքշաբթի բանակում, չորեքշաբթի տողանցք ,ուրբաթ Ֆուտպոլ, իսկ շաբաթ
հանգուցեալ եղբայր Միհրանին ու կեանքն երկար եղբայր Պատրիկի խաթէր,
հանգանակութեամբ բարեխառնուած խրախճանք , կիրակին ձգելով եկեղեցիի թէ
քաղաքավարական այցի շրջանի տէր հօր:
Այո ուրիշ բացատրութիւն չկայ սա ԱԼՄԵԼՕյի խիստ լուրջ չըսելու գեր տպաւորիչ
ժողովին ուր ներկայ է կեդրոնականի ծանր հրետանին ՛ յանձինս եղբայր Գառնիկի,
Վաչէի , Ալեքի ու իր ազնուութեամբ ծով հսկայ եղբայր Անդրանիկի:
Վերջապէս ներկայ են ամբողջ Եւրոպան յանձինս Լիպարիտի Յարութի, Վիգէնի
Գէորգի Զարէհի թէ միւսներուն որոնք անպայման թէ եկած են ու սեղան են քաշքշած
նորաստեղծ Սփիւռքի կազմակերպման անհատնում մարտահրաւէրներն՛՛՛ մի հարց
որն Հ.Մ.Ը.Մ ից անկախ մեր բոլոր ազգային թէ համազգային մարմիններն հազիւ թէ
սկսած են ըմբռնել ու դիմագրաւել ՛մինչ Հ.Մ.Ը.Մը արդէն տարիներ է ՛ այդ դարձուցած է
իր սեղանի հրատապ ու անյետաձգելի օրակարգն:
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Ըսինք դարձեալ ըսենք Հ.Մ.Ը.Մ Ի հարստութիւնը նաեւ կը
կայանայ իր եղբայրների անդամների, ՛ մարդկային ,
ընկերային, ազգային որակին մէջ, որն այլ տեղ մի գուցէ կայ,
բայց չգիտեմ եթէ այսպիսին տարողութեամբ, թէ իւրայատուկ
բաղադրականով:
Յ.Գ. Այս տողերն կը նուիրեմ յատկապէս Արնհեմի
պատասխանատու եղբայր Լիպարիտի որն ամիս մը առաջ
գտնուելով սուրբ երկիր, ստեղծեց առիթն երկու
հանդիպումներու , որոնց երկուքն ալ «սպառեցինք»
Հոլանտահայութեան բաւականին մտահոգիչ հարցերուն
շուրջ «շաղակրատելով»:
Այդ սրտցաւ հայու հետ ժամերն սահեցան , որի
աւարտին պահ մը ինքզինքիս ըսի, «եղբայր դու ինչպիսի
մարդ ես, Քրիստոսն առնելու Եւրոպա տանելու տեղ , դու ինչ
Եւրոպայի տարտն Երուսաղէմ ես բերել»: ԷԷԷ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ
ՄԱՐԴԻԿ Հ.Մ.Ը.Մ ԱԿԱՆՆԵՐ:
Սերոբ Սահակեան

Սեւան Կորկիսեան

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի
սկաուտական խորհուրդի միաձայն
ընտրութեամբ եւ միութեանս վարչութեան
վաւերացութեամբ. Նշանակուեցաւ Եղբ.
Սեւան Կորկիսեան ը Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ
Մեկուսի Շրջանի (21-րդ տարեշրջանի)
սկաուտական շարքերու խմբապետ:
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Homenetmen - ՀՄԸՄ
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՆՈՐ ԿԱՅՔԷՋԸ ԸՆԹԱՑՔ Կ’ԱՌՆԷ

Homenetmen's new website is LIVE
Այցելեցէք Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նոր կայքէջը, որուն միջոցով
կրնաք հետեւիլ նաեւ Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10րդ մարզախաղերու
նորութիւններուն։

Visit Homenetmen Central Committee’s newly launched website through which
you can follow 10th Pan Homenetmen Game’s daily news.
*https://www.Homenetmen.org*

Մայիս 28
Միութեանս վարչութիւնը եւ անդամները միշտ
հաւատարիմ մնալով Հ.Մ.Ը.Մ.ական ազգային
առաքելութեան. Մաս կազմեցին Արամ Մանուկեան
Կոմիտէի կազմակերպուած (Ալմելօի Ս.Գրիգոր
Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ , Գալուստ Կուլպենկեան
սրահին մէջ) Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Մայիս 27 .2017թ. երգահանդէսին:
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21-րդ ընդհանուր ժողով

30 Ապրիլ 2017 թ. ժամը 18:30 ին, Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի
շրջանի սրահին մէջ , տեղի ունեցաւ միութեանս 21-րդ Ընդհանուր ժողովը: Օրուայ ժողովին եւս մասնակցեցան Ալմելօ քաղաք
մէջ Եւրոպայի Ատենապետներու Բ Ժողովի կապակցութեամբ
ժամանցող Կեդրոնական Վարչութեան եւ (մաս մը Ալմելօ մէջ
գիշերող) մասնակցողներու ներկայացուցիչներ:
Ժողովի բացման արարողութիւնը կատարուելէ ետք ընտրուեցաւ ժողովի
դիւանը (Եղբ. Սեւան Կորկիսեան «Ատենապետ» եւ եղբ. Պարգեւ Նազարեան
« Ատենադպիր»). Ներկայութեան ստուգումէն եւ (Արխիւային, հաշուեքննիչ,
Բանաձեւի եւ Քուէախոյզի) յանձնախումբերը ընտրուելէ ետք , Եղբ. Յարութիւն
Պաղտասարեան եւ Քոյր Փաթիլ Տատուրեան հերթական փոխանցեցին
միութեան 20-րդ տարեշրջանի գործունէութեան բարոյական եւ նիւթական
տեղեկագիրները:
Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան (20-րդ տարեշրջանի ատենապետ) զեկուցեց
եւ պաշտպանեց միութեան մարզական սկաուտական միութենական եւ
յարաբերական քննարկումները (ուր 20-րդ տարեշրջանին միութիւնս
կարողացած էր իրականացնել 31 Յարաբերական , 22 Միութենական, 17
Մարզական եւ 14 Սկաուտական ձեռնարկներ «17ամիսուայ ընթացքին
իրականացուած էր ընդհանուր 84 ձեռնարկներ»):
Եղբ. Վարդան Պօղոսեան փոխանցեց ներկաներուն 20-րդ տարեշրջանի մէջ
տեղի ունեցած հողի կապակցութեամբ աշխատանքները եւ նախատեսուած
ծրագիրները:
Քննարկումներէ եւ առաջարկներ նորընտիր վարչութեան աւարտուելէ
ետք տեղի ունեցաւ նոր (21-րդ տարեշրջանի ) վարչութեան ընտրութիւնը , ուր
միաձայնութեամբ ընտրուեցան եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան, եղբ. Վարդան
Պօղոսեան, եղբ. Յարութիւն Պաղտասարեան, եղբ. Մասիս Մամփել Պօղոսեան եւ
քոյր Փաթիլ Տատուրեան :
Ժողովի փակման (Յառաջ նահատակ ով) արարողութիւնէ ետք
նորընտիր վարչութիւնը միասնաբար Կ.Վարչութեան ներկայացուցիչներու եւ
օրուայ դիւանի անդամներու հետ գումարեցին իրենց առաջին ժողովը ուր
ընտրեցուեցաւ վարչութեան դիւանը ըստ հերթականութեամբ.-Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան
(Ատենապետ).
-Եղբ. Յարութիւն Պաղտասարեան (Ատենադպիր).
-Քոյր Փաթիլ Տատուրեան
(Գանձապահ).
-Եղբ. Վարդան Պօղոսեան
(Գործօն անդամ).
-Եղբ. Մասիս Մամփել Պօղոսեան (Գործօն անդամ).
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Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 11-րդ բանակում
Ապրիլ 25-28. 2017թ.ի Հոլանտայի Տելտըն քաղաքի սկաուտական բանակավայրին
մէջ, եւ ի մասնակցութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. (Ալմելօի, Ալքմառի եւ Առնհեմ) Մեկուսի Շրջաններու 48 սկաուտներուն. տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի 11-րդ Սկաուտական (տարեկան) բանակումը: Բնակումը ըստ սովորութեան 5 օրուայ ձեռնարկներ եղած էին իսկ
այս տարի Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան կազմակերպութեամբ եւ Հ.Մ.Ը.Մ.
Ալմելօի հիւրընկալութեամբ կազմակերպուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Եւրոպայի Վկայեալ կարգի
Բ.Ժողովը (29 Ապրիլ է մինչեւ 1 Մայիս 2017թ.) նոյն սկաուտական բանակավայրին մէջ:

Միութեանս սկաուտական խորհուրդի կազմակերպչական աշխատանքները
նման բանակումներուն գնահատելի միշտ եղած էն , բանակումին նրանք (սկաուտական խորհուրդը) կարողացան փոխանցել մասնակցողներուն տեսլական նիւթեր,
ապա փորձնականի թարգմանել նրանց ստացուած սկաուտական գիտելիք ները:
Բանակումներու հիմնական նպատակներէն մէկն եղած էր աստիճանաւորներու
վերաորակման զարգացումը եւ (մասնակցող) սկաուտներու փոխադարձ
յարաբերութիւններու ամրապնդումը:

12

Նոր Ճրագ Գ.Տարի : Թիւ 2

Օրուայ բանակումին իբր հիւր դասախօս գտնուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Երեւանի եւ
Հ.Ա.Ս.Կ.ի Հոլանտա ժամանցող եղբ. Պերճ Թուֆենկճեանը :Եղբայր Թուֆենկճեանը
զեկուցեց բանակումին մասնակցողներուն Հ.Մ.Ը.Մ.եւ Հ.Ա.Ս.Կ.ի (հիմնադրութեան ,
աշխատանքներու , առաքելութեան եւ դիմագրաւած դժուարութիւններու հերթական)
նիւթերը: Յաջորդաբար բանակումի օրերուն եղբայրը դասախօսեց նաեւ (Արցախ եւ
Հայաստան .Արցախ եւ սփիւռք փոխադարձ յարաբերութեան) նիւթերը:

Բանակումի մէջ կազմակերպուեցաւ եւս իր տարեկան սկաուտական ընդհանուր
ժողով , ուր հօն քննարկուեցաւ 2016-17 տարեշրջանի (աշխատանքները եւ
ծրագրուեցաւ միութեանս 100 ամեակի տօնակատարութիւններու) նիւթերը եւ յաջորդ
տառիններու աշխատանքներու ծրագիրները եւ բանակումներու մասնակցութեան
կարելիութիւնները:

Հինգշաբթի ,Ապրիլ 27 . 2017 թ.ին 22 Գայլիկ եւ Արծուիկներ մասնակցեցան
բանակումին , խմբապետական կազմը նախօրօք պատրաստած էր յատուկ յայտագիր
(Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութիւն , խաղեր , կոչեր եւ երքեր) մը (Գայլիկ -Արծուիկ) - ներուն:
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Ուրբաթ 28 Ապրիլ 2017 թ. Հոլանտա ժամանցող Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական
Վարչութեան հովանաւորութեամբ , Հ.Մ.Ը.Մ. Եւրոպայի 2-րդ Ատենապետներու
ժողովի մասնակցողներուն՝ եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Եւրոպայի Վկայեալ կարգի գործնական
հանգրուանի մասնակցողներուն մասնակցութեամբ եւ 250 աւելի հիւրերու ներկայութեամբ .Միութեանս սկաուտական խմբապետական կազմը եւ սկաուտական
օժանդակ յանձնախումբը կազմակերպեցին (ըստ սովորական բանակումներու
աւարտին) 11-րդ բանակումի փակման խարուկահանդէսը:

Խարուկահանդէսի յայտագիրը սկսուեցաւ բանակումի մասնակցողներու
(Հ.Մ.Ը.Մ.ական շքեղ) տողանցքով . ուր սկաուտները օրուայ Հոլանտայի ցուրտ
եղանակը կարողացան մեղմացնել խմբուելով բանակավայրի դաշտին կեդրոնը ուր
հոն պատրաստուած էր խառուկը. Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան (Միութեանս
ատենապետ) փոխանցեց ներկաներուն միութեանս վարչութեան խօսքը արտասա-
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նելով (Այս օրերը Միջանկեալ շրջան մըն է Ապրիլեան եղեռնի ցեղասպանութեան

աղետալի ջարդերուն եւ մայիս 28ի Հայաստանի առաջին հանրապետութեան
հռչակումին . ուր այս օրերը տեղափոխման հանգրուան մըն է խաւարէ դէպի լոյս ,
գոյատեւման պայքարէն դէպի յաղթանակի ուրախութիւններ:) շարունակելով(Այս
մթնոլորտը նախորդ 4 օրերուն մէջ միութեանս 11-րդ սկաուտական բանակումի
մասնակցողները ապրեցան. Նրանք նման 102 տարիներ առաջ համախմբուելով,
համագործելով, մէկզմէկ օգնելով, դժուարութիւններ կիսելով եւ ապա դասընթացքներ
ստանալով ցոյց տուին մեր բոլորին իրենց գոյատեւման պայքարի ոգին: Ըստ
Հ.Մ.Ը.Մ.ական սկաուտական սովորութիւններուն բանակումի մը աւարտը միշտ
խարուկահանդէսը եղած է (ինչպէս քիչ վերջ պիտի տեսնենք) . ուր կրակի շուրջ
համախմբուած նման մայիսեան առաջին հանրապետութեան յաղթանակի
ուրախութեան խրախճանքի կենդանի մթնոլորտը պիտի ապրին: ) Եղբ. Տէր
Ղազարեանը աւարտեց իր խօսքը. շնորհակալութեան խօսքեր ուղղելով բոլոր

ներկաներուն եւ այսօրուայ ծրագիրը յաջողեցնող Յանձնախումբերուն եւ անհատներու. Մաղթելով բոլորին բարի ժամանց:
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Եղբ. Տէր Ղազարեանի խօսքը աւարտին. Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան փոխանցեց
ներկաներուն Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան խօսքը գնահատելով Հ.Մ.Ը.Մ.
Ալմելօ իբր Եւրոպայի երիտասարդ (21 տարուայ ) միութիւնէ մէկն ուր սփիւռքի մէջ
իր կազմակերպած ձեռնարկներով կարողացած է այսօր այլ շրջաններու
ուշադրութիւնները գրաւել . դիմագրուած դժուարութիւնները շատ էն բայց
նմանապէս պայքարի ոգին եւ նախապատրաստման բարձր որակով
փորձառութիւնները կարող պիտի ըլլային յաղթահարելու նման դժուարութիւնները:

Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակի Փոխանորդ Տէր Առէն
վարդապետ Շահինեանի օրհնութիւնները եւ հոգեւորական պատգամները միշտ
ներկայ եղած էին այսպիսի ձեռնարկներուն նա փոխանցեց ներկաներուն ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի ջերմ ողջունագրերը:

եղբ. Պերճ Թուֆենկճեանը փոխանցեց եւս Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.ի կազմի ջերմ
ողջիւններով (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօին) բարեմաղթանքները մաղթելով առաջընթաց
յաջողութիւններ ապա փոխանցեց Եղբ. Միութեանս ատենապետ (Ս. Տէր
Ղազարեանին) Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.ի կողմէ պատրաստուած Հ.Հ.դրօշակը:

Խօսքերը աւարտին սկսուեցաւ սկաուտական խմբապետական կազմի կողմէ
պատրաստուած սկաուտական յայտագիրը (Սկաուտական եւ ազգային երքի, կոչեր
եւ կենդանի պատկերներ):
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Խարուկահանդէսը աւարտուեցաւ դրօշակներու իջեցնելով եւ յառաջ
նահատակով ուր ետք սկսուեցաւ մասնակցողներու խրախճանքը:

Անկարելի է մօրանալ Միութեանս սկաուտական Օժանդակ Յանձնախումբի
11-րդ բանակումի նախապատրաստուած աշխատանքները ուր նրանք որեւէ ջանք
չի խնայեցին բանակումի օրերու եւ նմանապէս խարուկահանդէսին օրուայ
խոհանոցի համեղ պատրաստութիւններով. Նրանք գնահատութիւններ ստացան
բոլոր մասնակցողներու եւ հիւրերու կողմէ:

Օրուայ ձեռնարկը աւարուեցաւ (մինչ 12-րդ սկաուտական բանակում).
ներկաները իրենց հետ կրեցին ոգեւորիչ յիշատակներ:

17

Նոր Ճրագ Գ.Տարի : Թիւ 2

2-րդ Համաշխարհային պատերազմի նահատակներուն
Ինչպէս ամէն տարի , այս տարի եւս (Հոլանտայի, Ալմելօ Քաղաքի
հայկական համայնքի կողմէ) մայիս 4, 2017թ.ին Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի շրջանի
ներկայացուցիչ (Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան) միասնաբար Ալմելօի Ս.Գրիգոր
Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ (Պր. Արդակ Մանուկեան) ին հետ . Ալմելօ
քաղաքապետարանի եւ քաղաքի մէջ գործօն ներկայացուցիչներու եւ հիւրերու
ներկայութեամբ : Ալմելօ քաղաքի մէջ կառուցուած (2-րդ Համաշխարհային
պատերազմի նահատակներուն) յուշարձանի մօտ . սկաուտական շքեղ թաբորով
յարգանքի տուրք մատուցանեցրին:
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Մայիս 28 ի խորհուրդը Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի մէջ.
Կիրակի Մայիս 28, 2017թ.ին Հ.Մ.Ը.Մ. Ծամլմել Մեկուսի Շրջանի
սկաուտները, միութեան սրահին մէջ .նշեցին Հայաստանի առաջին
հանրապետութեան հռչակման տօնակատարութիւնը. փոխանցելով Մայիս
28-ի խորհուրդը իր շարքերէ ներս:

Այսօրուայ Գայլիկ Արծուիկներ Վաղուայ
Արի Արենուշներ
Շարունակութեան եւ կայունութեան սկաուտական
շարքերու աշխանք ներու կապակցութեամբ նպատակներով,
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի սկաուտական խմբապետական կազմը միշտ շարունակութեամբ նորանոր ծրագիրներ
եւ աշխատա ոճ եր հնարած է:

Կիրակի 11 Յունիս 2017թ.ին օրն էր մեր փոքրիկ (ԳայլիկԱրծուիկ) ներուն պատիւը ստանալու օրուայ դրօշակի արարողութիւնը կատարելու. Նրանք բոլոր ներկաներու առաջ վեհ
եւ հպարտ տողանցքով սրահի մէջ հաստատուած դրօշակաձողերու առաջ կեդրոնացան, ուր Հոլանտայի օրհներգը եւ
Հ.Մ.Ը.Մ. յառաջ նահատակներով յայտարարեցի օրուայ
սկաուտական հաւաքութին բացումը:
Ապրիք փոքրիկներ թուք էք մեր ապագան եւ վաղուայ
Արի Արենուշները:
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Հայոց ցեղասպանութեան 102-րդ տարելիցի նահատակներուն նուիրուած
բողոքի ցոյց
Շաբաթ 22 Ապրիլ 2017 թ. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի անդամները եւ իր
սկաուտական կազմը , համագործակցութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. (Առնհեմ եւ Ալքմառ) Մեկուսի
Շրջաններու եւ Հոլանտա հայկական համագործակցող Կազմակերպութիւններուն
(SAO) հետ , Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակի Փոխանորդ Հայր
Առէն Վրդ. Շահինեանի մասնակցութեամբ . մասնակցեցան Հոլանտայի Ամստերդամ
քաղաքին մէջ կազմակերպուած Հայոց ցեղասպանութեան (102-րդ տարելիցի)
նահատակներուն նուիրուած բողոքի ցոյցին:
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Սկաուտական թմբկահարները առաջնորդեցին
սկաուտական շքեղ քայլարշաւը եւ ցոյցին մասնակցողներուն
Ամստերդամի կեդրոնական փողոցներու մէջ:
Կիրակի 23 Ապրիլ 2017թ.ին Միութեանս անդամները
մասնակցեցան Արամ Մանուկեան Կոմիտէի (Գարեգին Նժդեհ)
երիտասարդական միութեան , Ալմելօի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ
Եկեղեցւոյ դաշտին մէջ կազմակերպած Ջահ- երթին:

Երկուշաբթի Ապրիլ 24 . 2017թ.ին Միութեանս Սկաուտները եւ անդամները
մաս կազմեցին Ալմելօի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ կազմակերպած յուշ
երեկոյին:
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Եւրոպայի Խմբապետներու Վերաւորակման եւ Վկայեալ կարգի
գործնական Բ- բաժին
Կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ
Մեկուսի Շրջանի հիւրընկալութեամբ տեղի ունեցաւ 29-30 Ապրիլ եւ 1 Մայիս 2017թ.ին
(Ալմելօ քաղաքի մօտ Տելտըն Քաղաքի սկաուտական բանակավայրին մէջ) Եւրոպայի
Խմբապետներու Վերաւորակման եւ Վկայեալ կարգի գործնական բաժնին Բբանակումը:

Օրուայ բանակումին մասնակցեցան 5 երկիրներու ( Շուէդ , Լոնտոն, Միւնիխ,
Վալանս եւ Ալմելօ) 17 Սկաուտներ (6 սկաուտներ վկայեալ կարգի արժանացողներ եւ
11 սկաուտներ իբր նախապատրաստական յաջորդ վերաւորակման եւ վկայեալ
կարգի մասնակցողներ):

Մասնակցողները ուրբաթ Ապրիլ 28 էն ժամանած էին Միութեանս 11-րդ
բանակումի խարուկահանդէսին: Բանակումի մասնակցողները ստացան
(Միութենական, Ազգային, Սկաուտական , Քաղաքացիական եւ Հոգեբանական)
նիւթեր. Եղբ. Վաչէ Նաճարեան (Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ)
փոխանցեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծրագրի եւ Կանոնագրի սկաուտական բաժանումի եւ
կազմակերպչական լուսաբանութիւնները եւս Քոյր Կարինէ Սիսեռեան (Ֆրանս)էն ,
Եղբ. Ռուբէն Նալպանտեան (Երուսաղէմ – Գերմանիա) եւ Եղբ. Թորոս Հալաճեան
(Թորոնթօ – Գերմանիա) դասախօսեցին եւ փոխանցեցին ներկաներուն սկաուտական գիտելիքներ:
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Հիւր դասախօսները եւս մաս կազմեցին Բանակումի յայտագրին. ,Արեւմտեան
Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակի Փոխանորդ Հայր Առէն Վրդ. Շահինեանը
փոխանցեց ներկաներուն (Ըմբռնել բարոյական հասկացողութեան կարեւորութեան)
նիւթը եւ Պր.Նուպար Վարդանեան (Ըմբռնել եւ փոխանցել Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական
դերը հայ դատի հետապնդման աշխատանքներու մէջ):

Բանակումի օրերուն այցելութիւններ տեղի ունեցաւ Եւրոպայի Ատենապետներու Բ.Ժողովի (Ալմելօ քաղաքին մէջ ժամանցող) Կ.Վարչութեան եւ ժողովի
մասնակցողներու կողմէ:
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Մինչ յաջորդ (Հ.Մ.Ը.Մ.)ական ընտանիքի հանդիպումին մասնակցողները
ուրախ եւ միեւնոյն ժամանակ յուզիչ խարն մթնոլորտներով եւ բարեմաղթանքներով
բաժանուեցան իրարմէ:
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Մայրերու տօն
Ուրբաթ 12 մայիս 2017թ. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի Տիկնաց
յանձնախումբը համագործակցութեամբ միութեանս Ընկերային յանձնախումբը
նշեցին մայրերու տօնը: Օրուայ ձեռնարկին Տ. Յանձ. պատրաստած էր գեղեցիկ
արտասանութիւններ եւ յուշանուէրներ , միեւնոյն ժամանակ ընտանեկան
հաւաքական մթնոլորտին Ընկ.Յանձ. պատրաստած էր ՊԻՆԿՕի խաղեր:

22

Նոր Ճրագ Գ.Տարի : Թիւ 2

ՎՕԼԻԲՈԼ
Միութեանս փոխադարձ յարաբերական գործողութիւնները զարգացնելու եւ
ամրացնելու ընդհանրապէս հոլանտայի եւ մասնաւորապէս Ալմելօ քաղաքի մէջ
գործօն հայկական միութիւններու հետ . Կիրակի 11 Յունիս 2017թ.ին Հ.Մ.Ը.Մ.
Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Միութեանս եւ Հոլանտայի
Հ.Բ.Ը.Մ. աղջիկներու Վոլիբոլի ընկերային մրցում:
Օրուայ մրցումին ներկայ էին երկու միութիւններու անդամները. Մրցումին միակ
յաղթանակի արժանացող խմբակը ներկաներն(իրենց համախմբութեամբ եւ
մտերմութեամբ) էին :
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Հայրերու օր
Շաբաթ 17 Յուլիս 2017 թ. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի սրահին մէջ
Միութեանս Տիկնաց Յանձ. եւ Ընկերային Յանձ. նշեցին հայրերու օրուայ տօնը .
օրուայ ձեռնարկին պատրաստուած էր արտասանութիւններ եւ յուշանուէրներ.
Ընկերային Յանձ. իր մասնակցութիւնը բերաւ Պինկօ ի խաղեր կազմակերպելով:
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Վա՜յ վա՜յ կղզիէն . Լուրեր
Մայրենի լեզուի օրի կապակցութեամբ , մեր կղզու գիտնականներու վերջին
եռամսուայ ժողովի նիստի քննարկման վերլուծումն հետեւեալն էր : Մեր կղզու
մէջ հայերէն լեզուի օգտագործուող (խօսիլ եւ կարդալ) բնակիչները կ՝բաժանուին
երկու մասի:
1.- Ովքեր որ բնաւ հայերէն լեզու չեն կարող խօսիլ կամ օգտագործուիլ .( որոնցմէ
շատերը մեր կղզու լեզուն կարողացան կարճ ժամանակամիջոցին սովորել):
2.- Ովքեր որ հայերն լեզուն որոշ չափով կարող էն օգտագործուիլ (նրանց մէջն ալ
կան մաս մը որ չեն կարող կարդալ եւ գրել : հետաքրքիրն այն է թէ որոնք կարող
էն կարդալ չեն կարող հասկնալ կամ չեն ........):

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

: Batil Bozizyan (Homenetmen Almelo)

Առաջարկներու համար կը խնդրուի կապ հաստատել homenetmenalmelo@yahoo.nl ով
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան խօսքը՝ Միութեան

100ամեակին նուիրուած Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ
մարզախաղերու առիթով.
-ՄԵՐ ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ 100 ԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ.
-Հ.Մ.Ը.Մ. Եւրոպայի Ատենապետներու Բ.Ժողով
29-30 Ապրիլ 2017. Ալմելօ.
-Հ.Մ.Ը.Մ դու մրցակից չունիս , քանզի նմանդ չկայ:
-Եղբ.Սեւան Կորկիսեան.
-Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՆՈՐ ԿԱՅՔԷՋԸ .
-Մայիս 28.
-21-րդ ընդհանուր ժողով.
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 11-րդ բանակում.
-2-րդ Համաշխարհային պատերազմի նահատակներուն..
-Մայիս 28 ի խորհուրդը Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի մէջ.
-Այսօրուայ Գայլիկ Արծուիկներ Վաղուայ Արի
Արենուշներ.
-Հայոց ցեղասպանութեան 102-րդ տարելիցի
նահատակներուն
նուիրուած բողոքի ցոյց.
-Եւրոպայի Խմբապետներու Վերաւորակման եւ Վկայեալ
կարգի գործնական Բ- բաժին.
-Մայրերու տօն.
-ՎՕԼԻԲՈԼ.
-Հայրերու օր.
-Վա՜յ վա՜յ կղզիէն . Լուրեր.
-Բովանդակութիւն.
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