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Եռամսեայ թերթիկ
Յունուար 2019
Հրատարակութեամբ
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի շրջանի վարչութիւն

ԱԶԳԱՅԻ՛Ն ԱՐԺԷՔ
(ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ «ՄԱՐԶԻԿ»Ի, ԹԻՒ 411)
Ամէն իմաստով տարբեր եղան Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի տօնակատարութիւնները։
Ձեռնարկներու սովորական շարք մը չեղան անոնք, ո՛չ ալ «մենք մեզմով»
կատարուած յաւուր պատշաճի հանդիսութիւններ եղան։
Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի տօնակատարութիւնները իրենց համահայկական
տարողութեամբ, համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական մասնակցութեամբ եւ համաժողովրդային
խանդավառութեամբ, պատմութեան անցան, իբրեւ հետք ու դրոշմ ձգող
հանդիսութիւններ, խորք ու թելադրականութիւն ունեցող ձեռնարկներ։
Տօնակատարութիւններ շատ կատարուած են ու դեռ պիտի կատարուին, սակայն
այն ինչ որ Յուլիս 2018-ին Հայաստանի զանազան քաղաքներուն մէջ տեղի ունեցաւ,
աննախընթաց էր իր ձեւով ու բովանդակութեամբ, հետեւաբար նաեւ արժանի՝
յատուկ ուշադրութեան եւ խորհրդածութեան։
Խորհրդանշական կերպով, 100-ամեակի ջահավառութիւնները ընթացք առին
չորս վայրերէ, որոնք հայութեան նահատակներուն եւ միութեան հիմնադիրներուն
անժամանցելի պատգամները կը փոխանցեն։
100-ամեակի նուիրուած համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական բանակումը, 1200
մասնակիցներով, ինքնին նուաճում մը կարելի է նկատել միութեան պատմութեան
մէջ։ Բանակումի նախօրեակին, 17 խմբապետներու ուխտագնացութիւնը
Արեւմտահայաստան եւ Արարատի գագաթին 100-ամեակի ջահերէն մէկը վառելու
յանդուգն նախաձեռնութիւնը, իրաւա՛մբ, կրնայ նկատուիլ պատմական այլ
իրագործում մը, որուն մասին դժուար թէ կարելի ըլլար երեւակայել մինչեւ մօտիկ
անցեալը։
Ու տակաւին, պէտք է երկար կանգ առնել տօնակատարութիւններու եւ
ոգեկոչումներու ոսկէ շղթային այն օղակներուն վրայ, որոնք երկարեցան
Բիւրականէն Ծիծեռնակաբերդ, Եռաբլուրէն Վազգէն Սարգսեանի անուան սպայից
վարժարան, Երեւանի «Հանրապետութեան» հրապարակէն Կիւմրիի «Վարդանանց»
հրապարակ, անցնելով Սփիւռքի նախարարութեան սրահին մէջ կազմակերպուած
100-ամեակի գիտաժողովէն, հասնելու համար օփերայի պաշտօնական
հանդիսութեան եւ կալա-ընթրիքին՝ հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ
Հայաստանի նախագահին, օփերայի հանդիսութեան պարագային՝ նաեւ
ներկայութեամբը եւ պատգամովը Հայաստանի վարչապետին։
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Հանդիսութիւններուն առընթեր, 100-ամեակը մեր ժողովուրդին տուաւ
միութեան թանգարանին ալպոմը, 100-ամեակի դրոշմաթուղթը եւ ժամացոյցը, որոնք ընթացիկ յուշանուէրներ ըլլալէ աւելի՝ փառաւոր անցեալի
մը յաւերժացումը նշեցին։
Հայրենի պետութիւնը իր աւագանիով, Հայ Եկեղեցին իր նուիրապետական
Աթոռներով ու համայնքային հոգեւոր պետերով, ազգային մարմիններն ու
կազմակերպութիւնները իրենց ներկայացուցիչներով ներկայ եղան, ողջունեցին եւ
շնորհաւորեցին 100-ամեայ յոբելեարը, մինչ հաւատաւոր միութենականներ իրենց
քսակները լայն բացին, կնքահայրութիւն կատարեցին, որպէսզի արժանավայել
յարգանքն ու գնահատանքը մատուցուի ա՛յն միութեան, որ Ցեղասպանութեան
արհաւիրքէն ծնաւ եւ անցնող մէկ դարուն, տարուէ տարի աճեցաւ, զօրացաւ եւ
համահայկական հպարտութեան աղբիւր դարձաւ։
Իր պետութեամբ եւ ժողովուրդով, Հայաստան ծափահարեց Հ.Մ.Ը.Մ.ին։ Անոր ի
պատիւ դրոշմաթուղթ հրապարակեց։ Միութեան դրօշը 10 օր Ծիծեռնակաբերդի
յուշահամալիրին վերեւ ծածանելէ ետք՝ Ցեղասպանութեան թանգարանին մէջ
յաւերժացուց։
Երեւանի վարիչները 100-ամեակի միջ-նախարարական գերատեսչութիւն
ստեղծեցին, համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական բանակումի մասնակիցներուն անցագիրները
անվճար տրամադրեցին եւ, տակաւին, բազմաթիւ այլ դիւրութիւններ ընծայեցին,
որովհետեւ գործով ու փորձո՛վ հաստատեցին, որ Հ.Մ.Ը.Մ. ընդհանրական բարիք մըն
է մեր ժողովուրդին համար։ Հ.Մ.Ը.Մ. փրկութեան լաստ մըն է, դաստիարակութեան
եզակի դպրոց մը, ուր մատղաշ տղաքն ու աղջիկները կը սորվին բարձրանալով
ուրիշներն ալ իրենց հետ բարձրացնել։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մէջ կը պատրաստուի բարձրացող ու
բարձրացնող հայ մարդը, որ սիրոյ, ներդաշնակութեան, հնազանդութեան,
ծառայութեան եւ հաւաքական վերելքի ճամբան կը հարթէ ընկերութեան դիմաց։
Այսպէս, յաջորդական սերունդներ կրթած, ոգեւորած եւ ներշնչած Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր
100-ամեակին արժանացաւ ընդհանուրին գուրգուրանքին եւ հիացմունքին։ Ան հնձեց
տասնամեակներու ընթացքին իր ցանածին արդիւնքը, եւ երբ պահը ներկայացաւ,
մարդիկ չվարանեցան վկայելու, որ Հ.Մ.Ը.Մ. սովորական միութիւն մը չեղաւ։ Հ.Մ.Ը.Մ.
ազգային արժէ՛ք մը եղաւ։ Ան գործեց ըստ կարիքի։ Երբ պէտք եղաւ, ան որբեր
խնամեց։ Երբ անհրաժեշտութիւն զգացուեցաւ, ան գաղութներ որբութենէ փրկեց։ Տեղ
մը բարոյական առողջ միջավայր ստեղծեց, այլ տեղ այլասերման դէմ պայքարեցաւ,
մէկ այլ տեղ համախումբ եւ ներդաշնակ աշխատանքի վարժութիւն փոխանցեց։ Իսկ
ամէն տեղ սկաուտութիւնը եւ մարզական շարժումը հայացուց։ Հ.Մ.Ը.Մ. իր
անդամներուն տուաւ ազգային ոգի։ Ան չեղաւ ժամանակի մը, միջավայրի մը կամ
գաղութի մը միութիւնը, այլ՝ եղաւ բոլոր ժամանակներու, բոլոր պայմաններու եւ
յանո՛ւր հայութեան միութիւնը, որուն առաքելութիւնը ախոյեաններ պատրաստելէ
շա՜տ աւելի հեռուները գնաց։
Մարդիկ Հ.Մ.Ը.Մ.ը գնահատեցին ո՛չ միայն իր անցեալին համար, այլ
մանաւա՛նդ իր առողջ, կենսունակ եւ պատուաբեր ներկային համար, որովհետեւ 100ամեակի տօնակատարութիւնները եկան ցոյց տալու, որ հայ կեանքի ամէնէն
տարածուն եւ ամէնէն բազմանդամ այս միութիւնը, կազմակերպական իր մեծ ցանցով, պատմական փորձառութեամբ եւ անսպառ խանդավառութեամբ, այսօր ,
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աւելի քան երբեք, անփոխարինելի տեղ ունի մեր իրականութեան մէջ։ Մեր
ժողովուրդը, Հայաստան թէ Սփիւռք, կարիքը ունի Հ.Մ.Ը.Մ.ի ազգային ոգիով շահած
յաղթանակներուն, որոնցմով նորահաս սերունդներու ազգային նկարագիրը կը
դարբնուի, ազգային հպարտութիւնը կը կերտուի եւ հայ մարդը իր անցեալին ու
ապագային կը կապուի։
100-ամեակի տօնակատարութիւնները, վերջապէս, եկան հաստատելու, որ մեր
ժողովուրդը խոր հաւատք եւ վստահութիւն ունի իր հարազատ զաւակին՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ին,
որուն դերն ու պարտականութիւնը աւարտած չի նկատեր 100-ամեակի
հանգրուանով, ընդհակառակն՝ երկրորդ 100-ամեակի սեմին, նոր ճիգ, նոր
ծրագիրներ եւ նոր նուաճումներ կը սպասէ Հ.Մ.Ը.Մ.էն, որպէսզի ան տեւաբար տէր
կանգնի իր նուիրական կոչումին, շարունակէ բարձրանալ, բարձրանալ ու
բարձրացնել, հասնիլ եւ հայ ժողովուրդը հասցնել նորանոր բարձունքներու, հո՛ն ուր
պիտի ուզէինք տեսնել զայն.
Հզօր, բարօր եւ բարգաւա՛ճ,
Մասիսը ամբողջութեամբ գրկա՛ծ եւ՝
Ժողովրդավար, արդար ու ամբողջակա՛ն Հայաստանի դրօշը ծածանած։
#Homenetmen100

3

Նոր Ճրագ Ե.Տարի : Թիւ 1

ՀՄԸՄ-ի հիմնադրութեան 100 ամեակ
Ալմելո- Նեդրլանդեր
Ալմելո, 24նոյեմբեր 2018:Հոլանտայի Ալմելո քաղաքին մէջ Նոյեմբեր 24- ին տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ
Ալմելոյի 22- րդ մարզահանդէսը, որ նուիրուած էր միութեան 100 ամեակին:
Մասնակցութեամբ ՀՄԸՄ Ալեքմար, Առնհեմ մեկուսի շրջանններուն եւ նաեւ
Հոլանտայի ՀԲԸՄիութեան ,Կիլիկեա, Նոր Կեանք, Երեւան միութիւններուն:
Ներկայ էին ՀՀ լիազոր եւ արտակարգ դեսպան Պրն.Տիգրան Բալաեան, ՀՅԴ
Արամ Մանուկեան կոմիտէի անդամներ. Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգեւոր
հովիւ Տէր Մաշտոց Պաղտասարեան եւ վարչութեան ատենապէտ եւ անդամներ,
Քոյր միութիւններու ներկայացուցիչներ:

Յայտագրին սկիզբը մէկ վարկեան ոտնկայս յարգեցին մեր նահատակներուն
յիշատակը: Ձեռնարկը բնույթով ազգային էր, տպաւորիչ սկաուտներուն եւ
մարզիկներուն տողանցքներու եւ ազգային երգերու ընդմէջէն:
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Միութեան ատենապէտը եղբ. Մինաս Արսէնեանը իր բացման խոսքի մէջ
կարեւորեց ՀՄԸՄ -Ի յաջողութիւնը ազգային դաստիարակութեան Բարձրացիր
Բարցրացուր Նշանաբանով, որ պատրաստէ ծառայելու եւ պահպանելու հայ լեզուն ու
մշակույթը:Եւ վերջապէս ամփոփեց ՀՄԸՄ-ի գաղափարը,խորհուրդը եւ իմաստը
մէջբերելով Հրայր Մարուխեանին խոսքը:

(ՀՄԸՄ գաղափարականը միայն մարզական չէ ,սկաուտական չէ այլ ԱՄԷՆ ԻՆՉ
Է, հայութեան ամբողջութիւնը,հայութեան իտեալները , հայութեան ազատութեան
հետ կապուած ամբողջ յոյսերը, հայութեան պայքարի ամբողջ իմաստը):

5

Նոր Ճրագ Ե.Տարի : Թիւ 1

ՀՀ լիազոր դեսպանը իր խոսքին մէջ նշեց որ ՀՄԸՄ -ի հիմնադիրները իրենց
նպատակին հասած են որով այսոր 100տարի վէրջ եւ հայրենիքէն հեռու այսքան շքեղ
ձեւով կը նշեք 100 ամեակը:
Ապա տեղի ունեցաւ սկաուտական երդման արարողութիւն, որուն հաջորդեց
մարզական խաղերի մրցումները:

6

Նոր Ճրագ Ե.Տարի : Թիւ 1

Օրուայ վերջաւորութեան Գալուստ Կիւլպենկեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
մշակութային կոկիկ յայտագիր նուիրուած 100 ամեակին, մարզական խաղերու
մրցանակներու բաշխում եւ խրախճանքով աւարտեցաւ , որ տեւեց մինչեւ ուշ գիշեր:

ՀՄԸՄ Ալմելոյի մեկուսի շրջան
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Միութեանս Ատենապետ Եղբ. Մինաս Արսէնեանի խօսքը ՝
Հ.Մ.Ը.Մ. 100-ամեայ յոբելեանի նուիրուած մարզահանդէսին
Ալմելօ 24 նոյեմբեր 2018.Այսօր հպարտութեամբ կը յիշատակենք Հայ Մարմնակրթական
Ընդհանուր Միութեան ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ի ամեայ յոբելեանը:
Հայրենիքի եւ աշխարհասփիւռ իր 26.000 հաւատարիմ
անդամներով , այսօր իր հիմնադրութենէն ճիշդ 100 տարիք.
Հ.Մ.Ը.Մ.Ը. ը հպարտութեամբ ճակատը բաց կը կանգնի ու հայ
ազգի պատմութեան մէջ ոսկի տառերով կ՝արձանագրէ իր
իրագործումներուն երկար ցանկը:
1918 Թ.ին Պոլսոյ մէջ հիմնուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ը, որուն
պարտականութիւնը եղաւ նորահաս սերունդներու
մարմնակրթութիւնը, ազգային դաստիարակութիւնը,
մարդկային արժէքներու փոխանցումն ու բարոյական
չափանիշերու շեշտումի:
Հ.Մ.Ը.Մ.ը յաջողեցաւ հայ մարզիկն ու սկաուտին տալ
ազգային դաստիարակութիւն ներշնչելով ազգային ու
հայրենիքի ոգին եւ իր հարազատ ժողովուրդին «Բարձրացիր՝,
Բարձրացուր» նշանաբանով « միշտ պատրաստ» ծառայելու եւ
պահպանելու հայ լեզուն ու մշակոյթը:
Շատ միութիւններու , կազմակերպութիւններու եւ
կառոյցներու բախտ չի վիճակուի յաղթահարել դժուարութիւնը եւ հասնիլ 100ամեակի շեմին:
Ամբողջ դար մը գոյատեւելը դիւրին չէ , տքնաջան օրէն աշխատիլը՛
ստեղծագործելը՛ սերունդներ կրթելը եւ դաստիարակելը՝ չափազանց դժուար է :
Մարդիկ «հայեր ու մանաւանդ օտարներ» յաճախ զարմանց հարց կուտան թէ,
ո±րնէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեայ յաջողութեան գաղտնիքը: Աշխարհ կերթայ դէպի
նիւթապաշտութիւն, ընկերային անապահովութեան եւ մեքենապաշտութիւն, մինչդեռ
Հ.Մ.Ը.Մ.ը կը քայլէ այս բոլորին դէմ, կը դիմանայ ու մեծնայ քանակով եւ որակով:
Եթէ ուզենք ամփոփել ՀՄԸՄ ի գաղափարը, խորհուրդը եւ
իմաստը հապա լաւ կը լինի կարդալ Հրայր մարուխեանի խօսքը

Հրայր Մարուխեան կըսէ
Հ.Մ.Ը.Մ. ի գաղափարականը միայն մարզական չէ,
սկաուտական չէ, այլ ԱՄԷ՜Ն ԻՆՉ Է, հայութեան ամբողջութիւնը,
հայութեան իտէալները, հայութեան ազատութեան հետ կապուած
ամբողջ յոյսերը, հայութեան պայքարի ամբողջ իմաստը:
Արտասահմանի մէջ այն բոլոր պատանիներն ու
երիտասարդները, որոնք հետագային քաղաքական
յանձնարարութիւններու տակ կը մտնեն, Հ.Մ.Ը.Մ. ի շարքերուն մէջ է որ կը ստանան
իրենց ազգային հիմնական դաստիարակութիւնը:
Հրայր Մարուխեանը , տասնեակ տարիներ հայ յեղափոխական
դաշնակցութեան ներկայացուցիչն է եղել: ներկայցուցիչը ան կուսակցութեան որ ծնեց
ՀՄԸՄԸ, ապա սնեց, գուրգուրած, մէծցրուց, պահպանեց, հովանաւորեց եւ մինչ այսօր
ալ ՀՄԸՄԸ դաշնակցութեան համար եղել է եւ կը մնա ամենա հզօր կից միութիւնը :
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Հպարտ ու անկաշկանդակ յառաջացէք սիրելի Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ,
բարի երթ կը մաղթենք հսկայնուիրման հրաթեւ տորմիղին, կամաւո՛ր
բանակին:
Հ.Մ.Ը.Մ.ի անցեալ 100 տարիները եղան պատուաբեր , իսկ յաջորդ
100 տարիները պիտի ըլլան յաղթական :
Փառք ու պատիւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100 ամեակին:
Կեցցէ՛ Հ.Մ.Ը.Մ.ը:
Կեցցէ՛ զայն ծնող հայ ժողովուրդը:
Հ.Մ.Ը.Մ.ի պարտականութիւնն է եղել հաւաքել,
համախմբել ու դաստիարակել նորահաս սերունդները
նպատակի մը շուրջ եւ միաձուլել զանոնք իբրեւ պատրաստի
ուժ ներկայացնելով մեր ժողովուրդի ծառայութեան
ասպարէզը:
Հոն ուր Հայութիւն կայ, հոն Հ.Մ.Ը.Մ. կայ:
Կազմակերպական իր հսկայ ցանցով եւ համակարգեալ
ծրագրումով, Հ.Մ.Ը.Մ. ամէն ուրեք հայեցի միջավայր ու
մթնոլորտ կստեղծէ:Ազգային նկարագիր ու դիմագիծ կը
կերտէ: Ու պատահական չէ որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 110 մասնաճիւղերը,
ուր ալ գտնուին Հալէպ , Լոս Անճելս,Մոսկուա , Ստինի թէ
Հոլանտա, անոնք իրարու կը նմանին իրենց աշխատանքներով, մտահոգութիւններով եւ
ապագայի հեռանկարներով: բոլորը յուզող նիւթերը միեւնոյնն են (Բոլորին տագնապը

Հայն ու Հայաստանն է):
Ուր որ Հ.Մ.Ը.Մ. գոյութիւն ունեցաւ . Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրօշն եւ Եռագոյնը կողք-կողքին
ծածանեցան, հոն հայրենիքէն հեռու փոքրիկ Հայաստան մը ստեղծուեցաւ: Ահա ձեզ մեր
փոքրիկ հայաստանի փաստը . բայց փոքրիկ հայաստան ստեղծելը դիւրին չէ դժուար է
գործը անկասկած: Բայց երբ դիւրին պայմաններու մէջ գործած է Հ.Մ.Ը.Մ.ը: Ներքին ու
արտաքին պայմանները երբեք նպաստաւոր չեն եղած միութենական աշխատանքի
համար, սակայն այնքան ատեն որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ականի հաւատքն ու կամքը անպակաս
եղած են , գործը եւ երթը շարունակուած է: Կը բաւէ աչքի առջեւ ունենալ այսօրուան
պայմաններուն մէջ կատարուող գործօն ու անոր արդիւնքները: Այսօր դուք հայ
երիտասարդներ առիթը ունեցաք իրարու մօտ գալու, ծանօթանալու , մարզական
խաղերու մասնակցելու ապա միասին քէֆ անելու եւ փոքրիկ հայաստան մը ստեղծելու
եւ հպարտանալու:
Այո Հ.Մ.Ը.Մ.ը արդար հպարտութեամբ կը պարծենայ իր իրագործումներով ,
«Հսկաներով» եւ հասակ գօրծերով լեցուն անցեալով:
Հ.Մ.Ը.Մ.ը արդար հպարտութեամբ կը պարծենայ իր այսօրուան
ձեռքբերումներով....... : Հ.Մ.Ը.Մ.ը նաեւ հպարտ ըլլալու բոլոր տուեալներ ունի իր
երիտասարդութեամբ, որոնք մեր վաղուան ապագան դրամագլուխն են:
Օ՛ն յառաջ՝
Դէպի նորանոր բարձունքներ, դէպի նորանոր ամեակներ:
Օն յառաջ՝
(ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ԱՆՑԵԱԼԷՆ՝, ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԱՊԱԳԱՅ»:
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Լիազոր Դեսպան Պրն. Տիգրան Բալայանի այցելութիւն.....
Ամէլօ: նոյեմբէր 11, 2018
Նէդէրլանդներում ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազոր Դեսպան Պրն. Տիգրան Բալայանը
այցելեց Նեդէրլանդների հայաշատ Ալմէլօ քաղաքը եւ հանդիպում ունեցաւ հայ
համայնքի եւ միւթիւների ներկայցուցիչների հետ :

Ներկայ եր հանդիպման ՀՄԸՄ Ալմէլօ մեկուսի շրջանի ատենապէտ եղբ. Մինաս
Արսէնեանը էւ վարչութեան անդամներ եղբ. Օհան Օհանեսսեանը եւ եղբ.Րուբեն
Հակոպեանը:Եղբ.Արսէնեանը ներկայցրէց ՀՄԸՄԻ նպատակները եւ գործնեութիւնը
հակիրճ ձեւով , թողնեոլով մանրամասութիւները երկու շաբաթ վէրջ եբբ պարոն
Դեսպանը անձամբ եւ մօտեն պիտի ծանօթանա մեր կառույցին, ներկա գտնուելով
ՀՄԸՄԻ հիմնադրութեան 1ՕՕ ամեակին նուիրուած մարզահանդեսին (24-11-2018):
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Պրն Դէսպանը իր հերթին հայտնեց իր լաւ ծանօթ ըլլալը ՀՄԸՄ-Ին որպէս
կազամկերպութիւն եւ հորդորեց որպէսզի 100ամեակի առիթը օգտագօրծենք եւ
հպարտութեամբ ծանօթացնենք ՀՄԸՄը եւ հայութիւնը աս երկրի
հասարակութեանը:

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 22-րդ Ընդ. Ժողով
Հովանաւորութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ-Ի Կ. Վարչութեան ներկայացուցիչ Եղբ.
Անդրանիկ Պահարեանին 13 Հոկտեմբեր 2018 Թ.ին միութեանս սրահին մէջ տեղի
ոնեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 22-րդ Ընդ. Ժողովը :
Ժողովին քննարկուեցաւ 21-րդ շրջանի վարչութեան աշխատանքները ուր
ետք տեղի ունեցաւ ներքեւ յիշեալ 22-րդ շրջանի նորընտիր վարչութեան կազմը :

-Եղբ. Մինաս Արսենեան
-Եղբ. Սեւան Կորկիսեան
-Քոյր Փաթիլ Տատուրեան
-Եղբ. Օհաննես Օհաննեսեան
-Եղբ. Գեւորք Օհանեան
-Եղբ. Ռուբէն Յակոբեան
-Եղբ. Րաֆֆի Թերզեան

Ատենապետ.
Ատենադպիր.
Գանձապահ.
(Գործօն Անդամ).
(Գործօն Անդամ).
(Գործօն Անդամ).
(Գործօն Անդամ).
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Աշնան ձեռային աշխատանքներ
Միութեանս սկաուտական հերթական հաւաքոյթներու աշխատանքների
ժամանակաընթացքին 14 Նոյեմբեր 2018 Թ.ին միութեանս մուկլիկները զբաղուեցան
աշնան ձեռային աշխատանքներով: Լուսանկարներ.-

BOWLING
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի խմբապետական կազմի կազմակերպութեան 30 Դեկտեմբեր
2018 Թ.-ին միութեանս սկաուտները աւարտեցին 2018 Թ.ի տարեշրջանը (bowling)
ԲՕԼԻՆԿ-ի ձեռնարկով : Լուսանկարներ.-
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Կաղանդի Հանդէս
Կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի Վարչութեան 23
Դեկտեմբեր 2018 Թ.ին Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Գալուստ
Կուլպենկեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան կաղանդի հանդէս:
Օրուայ ձեռնարկին միութեանս սկաուտական կազմի եւ յանձնախումբերու
մասնակցութիւնը գնահատելի էր:
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Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի սրահի ոտնագնդակի Ա.Խումբի (K.N.V.B)
ԹԻՎԵՆԹԱ շրջանի 2018-19 տարեշրջանի Բ.Կարգի մրցաշարային նախորդ եռամսեայ
մրցումներու արդիւնքները.
De Hooiberg Vs. Homenetmen
7-3.

FC Almelo Vs. Homenetmen
13-7.

RDC2 Vs. Homenetmen
2-4.

Homenetmen Vs. Heeten
7-7.

Homenetmen Vs. FC Almelo
4-7.

Homenetmen Vs. RDC1
3-1.
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Վա՜յ վա՜յ կղզիէն . Լուրեր
1878 Թ.ին Պերլինի Վեհաժողովին նշանակուեցաւ պատուիրակութեան
նախագահ ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿ .Հայրիկը Պերլինի մէջ արժանաւորապէս
ներկայացուց հայկական նահանգներու ինքնավարութեան պահանջները։
Վեհաժողովի աւարտին, հայրենիք վերադառնալէ անմիջապէս ետք ,
Հայրիկը հայ ժողովուրդին պատգամելով արտասանեց «Թուղթէ Շերեփ»ի
խորհուրդը:
Ըստ վերոյիշեալ տեղեկատւութեան մեր կղզու նախորդ եռամսեայ
մտաւորականներու եւ գիտնականներու ժողովը կեդրոնացաւ ԹՈՒՂԹԷ
ՇԵՐԵՓ-ի խորհուրդի վերաբերեալ. ուր նրանք մինչ այժմ 141 տարիներ
ետք կ՝փորձեն վերծանել խորհուրդը եւ չեն կարող ըմբռնել (կամ չեն ուզեր
ըմբռնել) նման պարզ խորհուրդի մը բացատրութիւնը:
Իրօք տարօրինակ մեր սիրելի կղզու բնակիչներ պարզապէս ըսելու եմ ձեզ
(եղունգ ունիք ձեր գլուխը քերէք):

Այցելութիւն եւ հանդիպում Կեդրոնական Վարչութեան
2018 դեկտեմպերի վերջի շաբաթը մասնաճիւղիս
ատենապէտը եղբ. Մինաս Արսէնեանը այցելեց Կ.Վ.
գրասենեակը եւ հանդիպեց Կ.Վ. ատենապետ եղբ. Գառնիկ
Մկրտչեանի հետ :
Հանդիպման ընթացքին եղբ. Արսէնեանը զեկուցեց
Ալմելօ մասնաճիւղի աշխատանքներու մասին եւ մասնաւոր
տեղեկութիւներ ներկայացույց մասնաճիւղիս նոր շենքի
շինարարութեան ծրագրի մասին, եւ քննարկուեցաւ
աշխարհասփիւռ հոմենթմենականերու կողմէ անհրաժեշտ եւ
սպասելիք ներդրումներու եւ օժանդակելու միջոցները:
Մասնաճիւղիս ատենապէտը այցելեց Կ.Վ.
գրասենեակի մէջ տեղադրուած թանգարանը ուր կը
պահուին պատմական եւ արժեքաւոր իրեր եւ
հուշանուերներ :Հուշանուերներու մէջ կար նայեւ
մասնաճիւղիս հիմնադրութեան առթիվ Կեդոնական
Վարչութեան նուիրուած հուշանուերը 1996 թուականին:
Նույն ժամանակահատուածին եղբ.
Արսէնեանը այցելեց Ազդակ օրաթերթի
կեդրոնը, եւ հանդիպեց թերթի գլխաւոր
խմբագիր եղբ. Շահան Գանտահարեանի հետ
եւ ծանօթացավ թերթի աշխատանքներին:
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Խմբագրական « Մարզիկ , թիւ 411» .
Ազգային Արժէք.

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկոսի Շրջանի 22րդ մարզահանդէս.

Հ.Մ.Ը.Մ. 100-ամեայ յոբելեանի նուիրուած
մարզահանդէսին խօսքը.
 Լիազոր Դեսպան Պրն. Տիգրան Բալայանի
այցելութիւն.....
 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 22-րդ Ընդ. Ժողով.
 Սկաուտական
 Մարզական
 Վայ Վայ կղզիէն լուրէր
Այցելութիւն եւ հանդիպում Կեդրոնական Վարչութեան
Բովանդակութիւն


-

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

: Homenetmen Almelo / ՀՄԸՄ Ալմելօ

Առաջարկներու համար կը խնդրուի կապ հաստատել homenetmenalmelo@yahoo.nl ով
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