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Հրատարակութեամբ
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի շրջանի վարչութիւն
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը խոր մտահոգութեամբ կը
հետեւի Քորոնա ժահրին պատճառած լուրջ տագնապին։
Տագնապը ունի համաշխարհային տարողութիւն՝
առողջապահական, տնտեսական, ընկերային եւ հոգեբանական
ծանրակշիռ հետեւանքներով։ Պետութիւններ, միջազգային եւ տեղական
կազմակերպութիւններ ժահրին տարածման առաջքը առնելու համար, իւրաքանչիւրը իր
պատասխանատուութեան սահմաններուն մէջ, անհրաժեշտ քայլերու կը դիմէ՝
հանրութիւնը ապահով ու անվնաս պահելու համար։
Աշխարհասփիւռ իր կառոյցին բերումով, Հ.Մ.Ը.Մ. եւս կը կրէ տագնապին բոլոր
հետեւանքները։ Միութեան 111 մասնաճիւղերուն ընթացիկ աշխատանքները դադրած
են արդէն եւ Շրջանային թէ Մեկուսի Վարչութիւններ, Կեդրոնական Վարչութեան
ցուցմունքով, լծուած են արտակարգ իրավիճակի յատուկ գործունէութեան։
Արդարեւ, տագնապին սկզբնական օրերէն Կեդրոնական Վարչութիւնը՝
Ա.- Միութեան 26 շրջաններէն պահանջեց բոլոր հաւաքները եւ սկաուտականմարզական աշխատանքները փոխարինել դաստիարակչական առցանց ծրագիրներով՝
կարելիութիւնը ստեղծելով որ նորահաս սերունդը, ակումբներէ եւ հաւաքավայրերէ
հեռու մնալով հանդերձ, հեռու չմնայ ազգային-միութենական կեանքէ եւ մթնոլորտէ։
Բ.- Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարմիններուն թելադրեց քարոզչական առցանց աշխատանքի
ձեռնարկել իրենց շրջաններու անդամները, համակիրներն ու ժողովուրդը տեղեակ
պահելու համալ Քորոնա ժահրին վտանգներուն եւ նախազգուշական միջոցներուն
մասին։
Գ.- Որոշեց ժողովական կեանքը ըստ կարելիութեան շարունակել արդի
արհեստագիտութեան ընձեռած միջոցներով եւ հաղորդակցութեան կարելի բոլոր
միջոցներով՝ անխափան պահելով մարմիններ-անդամներ եւ մարմիններ-Կեդրոնական
Վարչութիւն կապերը։
Դ.- Միութեան շրջաններուն թելադրեց իրենց բովանդակ կարելիութիւնները դնել
ազգային մարմիններու տրամադրութեան տակ, կամաւոր ծառայութեան սկզբունքով
օժանդակելու համար տագնապահար հայորդիներու կարիքներուն
Արտակարգ իրավիճակի ներկայ պայմաններուն մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական
Վարչութիւնը կը յուսայ յիշեալ քայլերով իր մասնակցութիւնը բերել մեր օրերու
համաշխարհային մեծագոյն տագնապին դիմագրաւման, գործնական ու անմիջական
փաստը տալով մարդկային մօտեցումի, քաղաքացիական գիտակցութեան եւ ազգային
պատասխանատուութեան այն արժէքներուն, որոնք հարազատ արտայայտիչները կը
հանդիսանան միութեան առաքելութեան եւ «Բարձրացի՛ր-բարձրացուր» նշանաբանին։
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

1

Նոր Ճրագ Զ .Տարի : Թիւ 2

2

Նոր Ճրագ Զ .Տարի : Թիւ 2

Առցանցային ժողով
Ըստ «Սկաուտը միշտ պատրաստ» կարգախօսին ,«Քորոնա»
ժահրին պատճառով ստեղծուած բացառիկ հանգամանքները
չկարողացան բացառել միութեանս սկաուտական խմբապետական
կազմը շարունակելու իր նախապատրաստական գործողութիւնները.
31 Մարտ 2020 Թ.ին միութեանս խմբապետական եւ սկաուտական
խորհուրդը
շարունակեց
իրեն հերթական
հանդիպումները
բայց այս անգամ
առցանցային
տարբերակով
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Հ.Յ.Դ. –ի Հիմնադրութեան
129- ամեակ
Յունուար 18, 2020Թ.ին Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ
Գալուստ Գուլպենկեան սրահին մէջ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի
սկաուտները մասնակցեցան Հ.Յ.Դ. Արամ Մանուկեան կոմիտէութեան
(Հ.Յ.Դ. հիմնադրութեան 129- ամեակի)կազմակերպուած հանդիսաւոր
շքեղ բացման տօնակատարութեան:

Միջոցառմանը ներկայ էին Նիդեռլանդներում Հ.Հ .դեսպան Տիգրան
Բալաեանը, Ալմելօ-ի շրջանի հոգևոր հովիւ Տեր Մաշտոց
Պաղտասարեանը, ՀՅԴ բիւրոյի անդամ Մուրադ Փափազեանը, ՀՅԴ
Արևմտեան Եւրոպայի կենտրոնական կոմիտէի անդամ Հրաչ
Վարժապետեանը, Նիդեռլանդներում գործող տարբեր
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ և հիւրեր։
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Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի հիմնադրութիւնէն
մինչեւ օրս Հայ Սկաուտին օրը եղած է եւ պիտի շարունակէ մնալ
միութեանս սկաուտական ուխտաւոր երկօրեայ
տօնակատարութիւններէն մէկը:
Շաբաթ 29 Փետրուար 2020 Թ.ին նման նախորդ
տարիներուն, միութեանս սկաուտները զբաղուեցան Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր
Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ մաքրութեան աշխատանքներուն . որուն աւարտին
սկաուտները շարունակեցին սկաուտական խորհուրդի նախապէս
ծրագրուած դասընթացքները եւ աշխատանքները Եկեղեցւոյ (Գալուստ
Կուլպենկեան) սրահին մէջ:

Եկեղեցւոյ (Գալուստ Կուլպենկեան) սրահին մէջ նախատեսուած
դասընթացքները եւ յաջորդ օրուայ պատրաստութեան աշխատանքները
աւարտելէ ետք Ալմելօ-ի հոգեւոր հովիւ հոգեւորական ողջուններով
փոխանցեց Վարդանանքի պատգամը մասնակից սկաուտներուն :
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Կիրակի 1 Մարտ 2020 Թ.ին միութեանս սկաուտները մասնակցեցան
Ալմելօ-ի Ս.Գ.Լ.Եկեղեցւոյ կիրակնօրեայ Ս.Պատարագի արարողութեան ,
որուն աւարտին պատրաստ հաստատուեցան Եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

Տօնակատարութեան յայտագիրը սկիզբ արաւ Հոգեւոր հովիւի
օրհնութեամբ ուր ետք Միութեանս Քարտուղար Եղբ. Սեւան Կորկիսեան
փոխանցեց ներկաներուն Հայ Սկաուտի օրուայ պատգամը եւ նրա
զուգադիպումը Վարդանանց տօնի հետ . քոյր Մարիամ Մխիթարեան

փոխանցեց Սկաուտական խմբապետական կազմի խօսքը արտասանելով
(Սիրելի Հայրենակիցներ Քոյրեր եւ Եղբայրներ Միութեանս սկաուտական
խմբապետական կազմը տարիներ շարունակ կը նշէ Հայ սկաուտի օրը
զուգադէպ Վարդանանց հաւատքի եւ գոյատեւման հերոսամարտի յիշատակին հետ հաւատալով սկաուտական ծառայասիրութեան, օգնութեան եւ
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մարդասիրութեան աշխատանքները կը միանան միշտ մեր
ազգային հերոսական եւ հայրենասիրական գործունէութիւններու հոսանքներուն մէջ եւ այսօր մենք շարունակութիւնն ենք
Վարդանանքի նահատակ սերունդին . եւ մեր հիմնական ուխտ
աշխատանքն եղած է շարունակել ազգանուէր պապենական
ուխտը) շարունակելով (Այսօր հպարտութեամբ մենք կը
յայտարարենք թէ ընդարհնապէս սփիւռքի եւ ի մասնաւորապէս
Ալմելօ քաղաքին մէջ 24 տարուայ մեր նախորդ Քոյր եւ
Եղբայրներու ցանուած սերմերը պտղաբեր դարձած են :
Ուր այս տարուայ մէջ հնարաւոր պիտի ըլլայ մեզ ունենալ
մեր սեփական օճախը մեր սեփական հողին վրայ) :

Խմբապետական խօսքի աւարտին արտասանուեցաւ ազգային եւ
հայրենասիրական արտասանութիւններ ուրկէ ետք ցուցադրուեցաւ սկաուտներու կողմէ պատրաստուած Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի պատմական սկաուտական
լուսանկարչական պաստառ :
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Օրուայ ձեռնարկին ներկայ գտնուեցան Ալմելօ-ի Ս.Գ.Լ.
Եկեղեցւոյ վարչութեան ատենապետն եւ անդամներ , միութեանս
վարչութեան ներկայացուցիչներ , համակիր հայրենակիցներ
ապա մեր սիրելի միութեան քոյր եղբայրներ:

Յայտագրի աւարտին Հոգեւոր հովիւը օրհնեց միութեանս
Սկաուտական խորհուրդի համագործակցութեամբ Սկաուտական օժանդակ
յանձնախումբի կողնէ սովորական պատրաստուած ոսպէ ճաշը:
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Ս.Պսակ

17 Յունուար 2020 Թ.ին Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ
Եկեղեցւոյ մէջ միութեանս զաւակաց մարզական յանձնախումբի
անդամ եւ սրահի ոտնագնդակի խմբապետ Եղբ. Արման
Խաչիկեանի եւ միութեանս վարչութեան Անդամ եւ միութեանս
ընդհանուր խմբապետուհի քոյր Փաթիլ Տատուրեանի Ս.Պսակը:
Միութեանս Վարչութեան եւ Անդամներու ջերմ ողջոյններով կը շնորհաւորեն
միութեանս զաւակաց Ս.Պսակը մաղթելով նրանց երջանկութիւն եւ առաջընթաց
յաջողութիւններ
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Բանակում
Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ Մեկուսի Շրջանի կազմակերպութեամբ
տեղի ունեցաւ ԽԵՐՏՐԼԱՆՏ-ի շրջանի ԷԼՍԴ բանակավայրին
մէջ 22-23 Փետրուար 2020 Թ.ին երկօրեայ բանակում:
երկօրեայ բանակումին մասնակցեցան միութեան (մօտ 25 )
սկաուտներ. Բանակումին մասնակից սկաուտները ստացան
Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմի սկաուտական խմբապետական կազմի կողմէ նախապէս
ծրագրուած սկաուտական դասընթացքներ . մարզանքն եւ սկաուտական խաղերն
ալ ներկայ էին օրուայ յայտագիրներուն :
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Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմի վարչութիւնը իր շնորհակալութեան խօսքը
կ՝ուղղէ բոլոր Անդամներուն որոնք որեւէ ջանք չխնայեցին իրենց
բարոյական եւ նիւթական աջակցութիւնները յայտնելու նման
ձեռնարկի մը յաջողութեան համար:

Քորոնա ժահրի համաճարակից ստեղծուած
պայմաններու պատճառաւ եւ հետեւելով երկրի
առողջապահական եւ ապահովական օրէնքներուն
համապատասխան Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի
սրահի ոտնագնդակի Ա.Խումբի (K.N.V.B) ԹԻՎԵՆԹԱ
շրջանի 2019-20 տարեշրջանի Բ.Կարգի բոլոր
մրցաշարերը յետաձգուեցան.-
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ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ
Կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի
Վարչութեան տեղի ունեցաւ Կիրակի 6 Յունուար 2020 Թ.ին Նոր
տարուայ եւ Ս.Ծննդեան տօնի առթիւ ՀԵՆԳԼՕ քաղաքի
(Beckumpalace) սրահին մէջ շքեղ ընտանեկան պարահանդէս:
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Հաղորդագրութիւն Հ.Մ.Ը.Մ. Կ.Ւարչութեան .
Ինչպէս պաշտպանուիլ «Քորոնա» ժահրէն .
Առցանցային ժողով.
Սկաուտական հաւաքոյթներու դադար
(Հոլանտերէն)
Հ.Յ.Դ. –ի հիմնադրութեան 129 ամեակ
Հայ Սկաուտի Օր.
Ս.Պսակ.
Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ Մեկուսի Շրջանի «ԲԱՆԱԿՈՒՄ»
Մարզական
Ընտանեկան պարահանդէս
Բովանդակութիւն

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

: homenetmenalmelo

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