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Եռամսեայ թերթիկ
Յուլիս 2020

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

Ալմելօ 12-07-2020

Յուլիս 11 ին տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի նոր կեդրոնի հանդիսաւոր
հիմնարկէքը:
Ներկայ էին Ալմելօ քաղաքի հոգեւոր հայրը, Հագա քաղաքի մէջ Հ.Հ .
հիւպատոսը, Հ.Յ.Դ Արամ Մանուկեան կոմիտէի ներկայացուցիչը եւ ընկերները,
Հ.Օ.Մ.- ի , Հ.Յ.Դ երիտասարդականի եւ պատանեկանի ներկայացուցիչները եւ
անդամները եւ Նեդռլանտներու Հ.Բ.Ը.Մ. ներկայացուցիչները :
Նաեւ ներկայ էին Նեդռլանտներու մէջ մեր երկու քոյր միութիւնները Հ.Մ.Ը.Մ.
Ալքմար եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհէմ-ի վարչականները ,եւ ի հարկէ միութեանս սկաուտները,
մարզիկները եւ անդամները:
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Միութեանս ատենապետը ողջունեց ներկաները եւ շնորհակալութիւն յայտնեց
բոլոր անոնց որոնց ջանքերով իրականացուեցաւ այս ծրագիրը, ի մասնաւորի
անցեալ 24 տարիներու միութեանս բոլոր անդամներուն եւ վարչականներուն որոնք
անխտիր ջանք չխնայեցին իրականացնելու իրենց երազանքը, ունենալու սեփական
կեդրոնը եւ օճախը:
Հ.Մ.Ը.Մ.- ի Կեդրոնական վարչութիւնը ներկայ եր առցանց կապով
( քորոնավիրուսի պատճառով) բայց իր ուղղած շնորհաւորագիրը ընթերցուեցաւ
ներկաներուն, եւ իր շնորհաւորագրի մէջ Կ.Վ.-ը արժէքաւորեց նոր կեդրոնի
կառուցումը ըսելով « Նոր կեդրոն շինել կը նշանակէ նաեւ նոր փաստը տալ
Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարդու աշխատասէր, շինարար եւ չյուսահատող կերպարին.» եւ
շեշտելով « Երբ այս կեդրոնին հիմնարկէքը կը կատարէք, յիշեցէ՛ք, որ դուք անոր
հիմերուն մէջ կը դնէք կտոր մը հաւատք մեր միութեան հիմնադիրներէն, բաժին մը
նուիրում մեր միութեան վաստակաւորներէն եւ ափ մը քրտինք մեր բազմահազար
անդամներու աշխատանքներէն։»:
Ապա մեզ յորդորելով «Այս կեդրոնը միայն Հ.Մ.Ը.Մ.ի տունը պիտի չըլլայ։
Հ.Մ.Ը.Մ.ը զինք ծնող ժողովուրդին հարազատ զաւակն է։ Հետեւաբար, այս տունը
պիտի ըլլայ նաե՛ւ ու մանաւա՛նդ ժողովուրդին տունը, որ պիտի լեցուի բոլորին
շունչով եւ ամէնուն ներկայութեամբ։
Կ.Վ.- ը իր պատգամը փոխանցեց ներկաներուն ըսելով
«Այստեղ ջամբուելիք դաստիարակութիւնը պիտի ըլլայ Հ.Մ.Ը.Մ.ական։
Այստեղ տրուելիք կրթութիւնը պիտի ըլլայ ազգային։
Այստեղ փոխանցուելիք շունչը պիտի ըլլայ հայրենասիրական։ »
Ատկէ ետք Հոգեւոր հայրը օրհնեց տեղադրուելիք հիմնաքարերը, հողը եւ
շինարարութիւնը, ապա տեղադրուեցան հինգ հիմնաքարերը:
Նշենք որ կեդրոնի կառուցումը կը հասնի իր աւարտին 6 ամսուայ ընթացքին
եթէ նիւթական պարտաւորութիւնները ապահովուած ըլլան:
Ուստի կը կրկնենք
մեր կոչը մեր քոյր միութիւններուն ամենուրեք, մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն եւ
բոլոր հայրենակիցներին շարունակելու իրենց նուիրատուութիւնը եւ նիւթական
աջակցութիւնը այս ծրագիրը իր աւարտին հասցնելու համար:
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ
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Միութեանս ատենապետ
Եղբ. Մ. Արսէնեանի խօսքը
-Յարգարժան Տէր Մաշտոց քահանայ
Բաղդասարեան,
-Յարգարժան Հ.Հ. հիւպատոս Պրն. Դաւիթ
Միրզախանեան,
-Սիրելի Հ.Յ.Դ. Արամ Մանուկեան կոմիտէութեան
ներկայացուցիչ եւ ընկերներ,
-Հարգելի Հոլանդահայ միութիւններու ներկայացուցիչներ

-Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ
Պատիւ է ինծ այսօր հոս կանգնիլը , ողջունելու ձեր ներկայութեան եւ մէզ
հետ ապրելու գալիք վայրկեանները ուր վկայ պիտի ըլլանք սփիւռքի եւ իմասնաւորապէս եւրոպայի մէջ ծնունդը արած մի հայկական ( Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի) սեփական շէնք կամ նոր օճախին :
Այսօր կը մեկնարկի մի ծրագիր որ ծնունդ առած է 24 տարի առաջ ( երբ
հիմնուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանը ) ապա հասունացաւ 67 տարիներ առաջ երբ որոշում առնուեցաւ ունենալ սեփական շէնք մը :
Այս օրուայ արդիւնքը շնորհիւ է ազգանուէր , Հ.Մ.Ը.Մ. -ասեր եւ
անխտիր 24 տարուայ բոլոր Հ.Մ.Ը.Մ.-ի անդամներուն . որոնք այսօր ներկայ
են մէզ հետ (կամ ոչ ), բոլոր 24 տարուայ վարչականներուն որոնք
ներկայիս մեզ հետ են (կամ ոչ) ջանքերուն եւ աշխատանքներուն :
վարձքերնիդ կատար սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ . շնորհակալութիւն ձեր
ջանքերուն, աշխատանքներուն եւ թափած քրտինքներուն:
Շնորհակալութիւն բոլոր միութիւններուն եւ անհատներուն որոնք միշտ մեր
կողքին կանգնած են եւ մասնաւորապէս այս ծրագրի իրականացման
աշխատանքներուն:
Մասնաւոր Շնորհակալութիւն եւ երախտագիտութիւն կ՝յղենք ՀՅԴ Արամ
մանուկեան կոմիտէութեան ,որու ջանքերով հիմնուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.Ալմելօ-ն, եւ
մեր կողքին կագնած մնաց 24 տարիներ շարունակ (լաւ եւ դժուար
պահերուն) , եւ 6-7 տարի առաջ որդեգրեց այս ծրագրի հովանաւորութիւնը
ներդրելով իր բոլոր մարդուժը եւ նիւթականը որպէսզի աս ծրագիրը իրականայ
եւ հասնի իր աւարտին:
Շնորհակալութիւն բոլոր բարերարներուն , նուիրատուներուն եւ
մասնաւոր շնորհակալութիւն այս ծրագրի իրականացման մէջ յատուկ ներդրում
ունեցող Ալմէլօ-ի հայ առաքելական եկեղեցին ի դիմես իր հոգեւոր հայրերով ,
վարչութիւնով եւ ի մասնաւորի Պր. Օնիկ Գելիջի-ին:
Իսկ հիմա ինչու է մեզ համար կարեւոր այս պահը եւ ծրագիրը .Այս պահի արծէքաւորման մասին ես չ՝պիտի շարունակեմ իմ խօսքս քանզի
իմ ըսածս 100 տոկոսով հիմնուած է Հ.Մ.Ը.Մ. Կ.Վարչութեան շնորհաւորագիր
խօսքին մէջ:
Թույլ տուէք ինծ ընթերցելու Կ.Վ. – եան շնորհաւորագիրը .-
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- Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐԸ
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Homenetmen - ՀՄԸՄ
14 Յուլիս 2020

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱԼՄԵԼՈՅԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ
ՆՈՐ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԷՔԸ
Շաբաթ, 11 Յուլիսը յիշատակելի օր մը եղաւ Ալմելոյի եւ Նետըրլենտ ներու (Հոլանտայի) հայութեան համար, որովհետեւ
այդ օր ձեւ ու մարմին ստացաւ շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի
մասնաճիւղին տարիներու երազը՝ նոր կեդրոն մը
ունենալու ծրագիրը։
11 Յուլիսի կէսօրէ ետք ժամը 2-ին
կատարուեցաւ մասնաճիւղին նոր կեդրոնին
հիմնարկէքը, ներկայութեամբ քաղաքի հոգեւոր հօր՝
Մաշտոց Քհնյ. Պաղտասարեանի , Հայաստանի
Հանրապետութեան հիւպատոս Դաւիթ Միրզախանեանի, Հ.Յ.Դ. , Արամ Մանուկեանե կոմիտէի ներկայացուցիչ Նուպար Վարդանեանի, Հ.Օ.Մ.-ի, Հ.Յ.Դ.
Երիտասարդականի եւ Պատանեկանի անդամներու,
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի ներկայացուց-իչներու, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ալքմարի
եւ Առնհեմի վարչականներու եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի շրջանի
սկաուտներու, մարզիկներու եւ անդամներու։
- ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍՔԸ
«Մեր հայրենիք» քայլերգին կատարումէն ետք, ներկաները ողջունեց մասնաճիւղի ատենապետ եղբ. Մինաս Արսէնեան։ Ան շնորհակալութիւն յայտնեց մասնաճիւղին անցնող տարիներու ազգանուէր եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ասէր վարչական կազմերուն եւ
անդամներուն, որոնք ճիգ չխնայեցին երազը իրականութիւն դարձնելու համար։
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Եղբ. Արսէնեան ըսաւ, որ այսօր կը մեկնարկէ ծրագիր մը, որ 24 տարի
առաջ ծնունդ առաւ մասնաճիւղին հիմնադրութեամբ։ Ծրագիրը
հասունցաւ 6-7 տարի առաջ, երբ որոշուեցաւ մասնաճիւղը օժտել
սեփական կեդրոնով։ Եղբայրը շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր
անոնց, որոնք ջանք, աշխատանք եւ քրտինք չխնայեցին եւ տեւաբար
կանգնեցան մասնաճիւղին կողքին։ Ան մասնաւոր շնորհակալութիւն
եւ երախտագիտութիւն փոխանցեց Հ.Յ.Դ. ,Արամ Մանուկեանե կոմիտէին,
որուն ջանքերով հիմնուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ալմելոյի մասնաճիւղը։

Կոմիտէն 24 տարի լաւ եւ դժուար պահերուն կանգնեցաւ մասնաճիւղին
կողքին եւ 6-7 տարի առաջ որդեգրեց այս ծրագիրին հովանաւորութիւնը՝
ներդրելով իր բոլոր կարելիութիւնները, որպէսզի ծրագիրը իրականանայ եւ իր
աւարտին հասնի։ ,Շնորհակալութիւն բոլոր բարերարներուն եւ նուիրատուներուն։ Մասնաւոր շնորհակալութիւն ծրագիրին իրագործման մէջ յատուկ
ներդրում ունեցող Ալմելոյի հայ առաքելական եկեղեցիին՝ ի դէմս իր հոգեւոր
հայրերուն եւ վարչութեանե, նշեց եղբ. Արսէնեան։
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-Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐԸ
Ապա, ատենապետ եղբ. Մինաս Արսէնեան ընթերցեց այս առիթով
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան յղած շնորհաւորագիրը, տրուած
ըլլալով որ Քորոնայի համաճարակին պատճառով ճամբորդութիւնը եւ
անձամբ ներկայութիւնը անկարելի դարձած էր Կեդրոնական Վարչութեան
ներկայացուցիչներուն համար։
Շնորհաւորագիրը կը հաստատէր, որ ,Տնտեսական ներկայ դժուարին օրերուն,
եւ մանաւանդ Քորոնա ժահրի արտասովոր պայմաններուն մէջ, նոր կեդրոն շինել կը
նշանակէ նոր յոյս ներշնչել, նոր ուղի ցոյց տալ մեր ժողովուրդին։ Նոր կեդրոն շինել
կը նշանակէ նաեւ նոր փաստը տալ Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարդու աշխատասէր, շինարար
եւ չյուսահատող կերպարին. ան որ հակառակ բոլոր դժուարութիւններուն՝ միշտ կը
ձգտի լաւին ու լաւագոյնին, որպէսզի կարենայ առաւելագոյն չափով ծառայել իր
նպատակին՝ նոր սերունդներու դաստիարակութեան գործինե։
Շնորհաւորագիրը նաեւ կը նշէր. ,Երբ այս կեդրոնին հիմնարկէքը կը կատարէք,
յիշեցէ՛ք, որ դուք անոր հիմերուն մէջ կը դնէք կտոր մը հաւատք մեր միութեան
հիմնադիրներէն, բաժին մը նուիրում մեր միութեան վաստակաւորներէն եւ ափ մը
քրտինք մեր բազմահազար անդամներու աշխատանքներէնե։
Այնուհետեւ, կեդրոնին ունենալիք դերին եւ կարեւորութեան անդրադառնալով,
շնորհաւորագիրը նկատել կու տար, որ ,Այս կեդրոնը միութենական եւ ժողովական
բոլոր յարմարութիւններով օժտուած տուն մը պիտի ըլլայ շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ին
համար։ Տուն մը, ուր բոլորը պիտի ապրին եւ գործեն հարազատ մէկ ընտանիքի
նման, կամաւոր աշխատանքի, զոհաբերութեան եւ իրարօգնութեան
սկզբունքներովե։ Ան նաեւ կ’աւելցնէր, որ ,Այս կեդրոնը միայն Հ.Մ.Ը.Մ.ի տունը
պիտի չըլլայ։ Հ.Մ.Ը.Մ.ը զինք ծնող ժողովուրդին հարազատ զաւակն է։ Հետեւաբար,
այս տունը պիտի ըլլայ նաեւ ու մանաւա՛նդ ժողովուրդին տունը, որ պիտի լեցուի
բոլորին շունչով եւ ամէնուն ներկայութեամբ։ Այլապէս, ի՞նչ արժէք ունի գեղեցիկ
ակումբ ունենալ, եթէ ան պարապ պիտի մնայ։ Ի՞նչ օգուտ ունի սեփական ակումբ
ունենալ, եթէ սեփականութեան զգացումով տէրը պիտի չկանգնինք անոր։ Նաեւ, ի՞նչ
իմաստ ունի այդքա՜ն զոհողութիւն եւ նիւթական յանձնառութիւն, եթէ մեր
ներկայութեամբ եւ գործունէութեամբ պիտի չարժեւորենք զայնե։
Շնորհաւորագիրը կը շեշտէր, որ «Այս կեդրոնը, ինչպէս միութեան աշխարհասփիւռ բոլոր կեդրոնները, կոչուած է ըլլալու սովորականէն տարբեր հաւաքավայր
մը։ Այստեղ ջամբուելիք դաստիարակութիւնը պիտի ըլլայ Հ.Մ.Ը.Մ.ական։ Այստեղ
տրուելիք կրթութիւնը պիտի ըլլայ ազգային։ Այստեղ փոխանցուելիք շունչը պիտի
ըլլայ հայրենասիրական։ Հետեւաբար, հոս յաճախողները պիտի ըլլան յատուկ
նկարագիրի եւ դիմագիծի տէր միութենականներ, որոնք անպայման պիտի
տարբերին ուրիշներէ։ Պիտի տարբերին միութենական իրենց կազմաւորումով,
իրենց խօսքով ու գործով։ Հ.Մ.Ը.Մ.ականը չի կրնար սովորական մարդոց պէս ըլլալ։
Եթէ ըլլայ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ակա՛ն չ’ըլլար»։
Եզրափակելով, շնորհաւորագիրը կը շնորհաւորէր իր հիմնադրութեան 25ամեակին պատրաստուող Ալմելոյի շրջանը եւ այս հսկայ ու պատասխանատու
գործը ղեկավարող մասնաճիւղին վարչութիւնը։ Ան նաեւ գնահատանքի իր խօսքը
կը փոխանցէր կեդրոնի շինութեան իրենց մասնակցութիւնը բերող բոլոր
բարերարներ-ուն եւ բոլոր անոնց, որոնք որեւէ ձեւով իրենց օժանդակութիւնը չեն
զլանար աշխա-տանքներու արագ եւ յաջող ընթացքին ապահովման համարե։
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-ՔԱՀԱՆԱՅ ՀՕՐ ԽՕՍՔՆ ՈՒ ԱՂՕԹՔԸ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան
շնորհաւորագիրին ընթերցումէն ետք, Մաշտոց Քհնյ.
Պաղտասարեան Ալմելոյի ծխական խորհուրդին
անունով շնորհաւորեց ներկաները այս գեղեցիկ օրուան
համար։ Ան ըսաւ, որ 24 տարի առաջ մասնաճիւղը
հիմնողները այսօրուան տեսիլքը ունէին։ Տեսիլքով էր, որ
24 տարի առաջ, աւելի նուազ հայութեամբ
հիմնուեցաւ այս մասնաճիւղը եւ հիմա,
վստահաբար, դարձեա՛լ տեսիլք պիտի
ունենանք, որպէսզի Կեդրոնական
Վարչութեան շնորհաւորագիրին բառերով
այս կեդրոնը դատարկ չմնայ, այսօրուան
փոքրիկներուն զաւակներն ու թոռները
ապագային օգտուին անկէ եւ կեդրոնը
շրջանի հայութեան համար ունենայ
արդիւնաւէտ գործունէութիւն։
Իր խօսքէն ետք, Մաշտոց Քահանայ «Տէրունական» աղօթքով եւ յատուկ
շարականներով օրհնեց նոր կառուցուելիք կեդրոնին հիմնաքարերը, հողն ու
շինարարութիւնը։
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- ՀԻՄՆԱՔԱՐՆԵՐՈՒ ԶԵՏԵՂՈՒՄԸ ԵՒ ՍՐՏԻ ԽՕՍՔԵՐԸ
Այս առիթով հոլանտերէն կարճ խօսք մը արտասանեց եղբ. Մասիս
Պօղոսեան, որմէ ետք վարչութեան ատենապետ եղբ. Մինաս
Արսէնեան ,ի նշան Սուրբ գործին նոր սերունդին փոխանցմանե՝
մասնաճիւղին կրտսերագոյն մոկլիին հետ կատարեց կեդրոնի առաջին հիմնաքարին
տեղադրումը։ Մնացեալ չորս հիմնաքարերը զետեղեցին եւ իրենց սրտի խօսքերը
փոխանցեցին կեդրոնի շինարարական վարչութեան կողմէ եղբ. Փայլակ Աւետիսեան,
Հ.Յ.Դ. «Արամ Մանուկեան» կոմիտէի ներկայացուցիչ Նուպար Վարդանեան, հայ
առաքելական եկեղեցւոյ վարչութեան ներկայացուցիչ Օննիկ Կէլիճի (Աւետիսեան) եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան հիւպատոս Դաւիթ Միրզախանեան։
Հիմնարկէքի հանդիսութիւնը փակուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Յառաջ նահատակ» քայլերգով։
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀՊԱՐՏԱՆՔ:

Սերոբ Սահակեան
Սա օրերին մարդուս սիրտն նեղն է:
Նեղն է, ի դիմաց սա մոլեգնող ժահռին, նեղն է ի դիմաց
ողջ մարդկութեան շուարած գալարումներին , նեղն է
Հայաստան Արցախ շատով անորոշ իրավիճակին ,
վերջապէս նեղն է ընդհանրապէս սփիւռք Հայաստան
ամէն միջին հայու ոչ հեշտ առօրեայից:
Նեղն է ՛ այնուհետեւ:
Այնուհետեւ՛՛ հակառակ սա օրերին մեր
վարչապետի կողմէ շատն կրկնուած յուսախաբութեան
թէ յուսաթափուածներու թեմաններին , սա Հ,Մ.Ը.Մ
ական սկաուտներ թէ ընդհանրապէս անդամներ
«ըսուածների» առօրեան ՛՛ կուգայ ինձ միայն տարբերն
աւետելու :
Տարբերն աւետելու ու պատգամելու յուսադրութեան թէ ապագայի գծով
անպայման լաւատեսութեան մասին:
Իրապէս թէ դժուար թէ կարելին ըլլար սա օրերին գտնել մի լծակ, մի երեւոյթ մի
համազգային աշխատանքային հարթակն թէ տարածք՛ որ ինչ որ բան ՛ ինչ որ
տրամադրութիւն ստեղծէր մարդուս մէջ:
Այնուհետեւ կայ եղէր, եւ կայ ինչպիսին՞:
Տակաւին սա պայմաններուն կան եղէր Հ.Մ.Ը.Մ ական սկաուտներ արենոյշներ՛
հեռուն ՛ Հալէպ Քեսապ, Պէյրութ Անճառ որոնք իրենց թմբուկներն ձեռին կը փորձեն ինչ
որ տրամադրութիւն ստեղծել, ու շատին մենակութեան թէ զզուանքի պահերն
ցնծութեամբ փոխարինել:
Կան եղէր տղերք որոնք սա օրերին ,միջին արեւելքից մինչեւ հեռաւոր արեւմուտք ,
մինչ Թորոնթո ու Լոս, ,որպէս կամաւոր բանակ՛ զինուորագրուածն են ամէն կարօտեալի
հանապազօրեայ հացի բաշխումին , ու ոչ միայն հայուն:
Կան եղէր անոնք որոնք յաճախ նաեւ իրենց առողջական երաշխաւորութիւնը մի
կողմ թողած, հայոց եռագոյնն բռնած կը տողանցեն:
Տեղին առաջնորդ հայրն Եկեղեցի առաջնորդելով, տեղին արար աշխարհ հայոց
համազգային բողոքն բարձրացնելով, տեղին օտար անձնաւորութեանց առաջ մեր
գլուխն թէ Եռագոյնն բարձր պահելով:
Ըսէք ինձ ՛եթէ սա Հ.Մ.Ը.Մ. ը դուք չունենայիք ձեր գաղութների մէջ, արդեօք ով էր
բարձրացնելու այնպիսին հպարտ մեր Եռագոյնը:
Ով՞ էր անտեսելու վարակի օրն մինչեւ տեղացող ռումբերը ,եւ ձեր դռների առաջ
զետեղելու, թէեւ քանի մը օրի այնուհետեւ անմիջական յոյսի տրցակը:
Ով՞ էր, ամէն պահու՛ հակառակ օտար ափերի , ձեզ ապրեցնելու հայուն
հպարտանքն թէ անկախ հայրենիքի սփոփանքն :
ԹԷԵՒ ՀԵՌՈՒԻՑ:
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Հ Մ Ը Մ Առնհեմ Homenetmen Arnhem

Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ Մեկուսի Շրջանի վարչութիւնը ,
11 Յուլիս 2020 Թ.ին մասնակցեցաւ Ալմելօ քաղաքին
մէջ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի
նոր կեդրոնի հիմնարկէքի կազմակերպուած
հանդիսութեան:
Օրուայ մասնակից ներկայացուցիչները,
միութեանս անդամներու եւ վարչութեան
ջերմ ողջուններով շնորհաւորանքներու
խօսքեր փոխանցեցին Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի եւ
ծրագրի պատասխանատու ներկայացուցիչներուն մաղթելով նրանց առաջընթաց յաջողութիւններ:
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Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ կը Յիշէ եւ կը Պահանջէ
«Միշտ պատրաստ», Ժողովուրդէն ծնած՝ ժողովուրդին համար :
Սիրելի հայրենակիցներ
Քորոնա ժահրի համաճարակի ստեղծուած պայմաններու պատճառով եւ
հետեւելով Նեդռլանդների առողջապահական եւ ապահովական օրէնքներուն եւ
հրահանգներուն, ստիպուած եղաւ հոլանդահայութիւնը իր համայնքներով եւ
միութիւններով, Հայոց Ցեղասպանութեան 105 ամեակին նուիրուած բոլոր
հանրային միջոցառումները ( աւանդական եւ մարդաշատ ցոյցերը եւ
հուշերեկոները) չեղեալ համարել :
Բայց Ժողովուրդէն ծնած՝ ժողովուրդին համար գործող Հ.Մ.Ը.Մ. ը եւ«Միշտ
պատրաստ» սկզբունքով գործող միութիւնը չեր կարող ամէնեւին զերծ մնալ Հայոց
Ցեղասպանութեան 105 ամեակին նուիրուած բացառիկ նախաձեռնութիւններէն եւ
միջոցառումներէն:
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի շրջանի անդամները եւ սկաուտներու
նախաձեռնեցին ( եւ-կամ մասնակցութիւն բերին) հետեուեալ միջոցառումներուն եւ
առցանցային կամ համացանցային աշխատանքներուն:
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Հրատարակեցին համացանցային նկահար-տեսանիւթ ուր սկաուտները ոչ թէ միայն
յիշեցին մեր 1,5 մլն անմեղ նահատակներուն այլ մոմեր վարեցին նրանց Սուրբ հոգւոյ
համար եւ ուխտեցին , մնալ դատապարտել այս ոճրագործութիւնը եւ մնալ պահանջել
մեր արդար իրաւունքները:


Մասնակցութիւն բերին Ապրիլի 24 ին Ալմելօ-ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ
տեղի ունեցած արարողութեանը որ նուիրուած էր մեր Ս. նահատակներուն, ապա որպէս
դրոշակիրներ առաջնորդեցին ներկաներուն դէպի Հայոց
Ցեղասանութեան յուշահամալիր -Խաչքարերը:


Սկաուտները մասնակցեցան բոլոր արարողութիւններուն երբ ծաղկեպսակներ
զետեղեցին մասնակից միութիւնները , ՀՀ Դեսպանը, Ալմելօ քաղաքի քաղաքապետը եւ
շարք մը քաղաքական գործիչներ:


Կարգապահութիւն ապահովեցին եւ առաջնորդեցին ժողովուրդին դէպի
յուշահամալիր ծաղիկներ զետեղելու համար:

Հ.Մ.Ը.Մ. ը իր անդամներով, մարզիկներով եւ սկաուտներով կը մնայ պատրաստ
ամէն օր եւ ամեն տեղ, մեր ազգի կողքին եւ մեր ազգի համար:
Հ.Մ.Ը.Մ Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի՝
Վարչութիւն
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Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջան մաս կազմեց Նեդռլանտների Գարեգին
Նժդեհ երիտասարդական միութեան ՄԱՅԻՍ 28 ին նուիրուած
համացանցային հանդիսութեան .
Օրուայ ձեռնարկին Եղբ. Յակոբ
Գասբարեան (սկաուտական
խմբապետական կազմի անդամ )
փոխանցեց միութեանս անդամներու
եւ վարչութեան ջերմ ողջուններով
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի շնորհաւորանքներ
եւ բարեմաղթանքները արտասանելով.
“Համբոյր Սարդարապատի հողին ու

քարին,

համբոյր Հայաստանի բոլոր հողերին,
համբոյր նոր Հայաստանի կերտող ժողովուրդին, հայ մեծ ազգին,
մեծ` ոգով,
մեծ` մշակոյթով, մեծ` ներողամտութեամբ,
մեծ` խիղճով,
մեծ` երգով,
մեծ` սրտով,
մեծ` նոյնիսկ համբերանքով“:
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ
Սիրելի հայրենակիցներ
Պատիւ ունեմ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի միութեան եւ բոլոր անդամների անունից
ձեզ շնորհաւորելու մեր առաջին հանրապետութեան հիմնադրութեան 102րդ
տարեդարձը :
Դարեր շարունակ հայ ազգը զրկուած եր անկախ պետականութիւնից :
1918ի մայիսին տեղի ունեցաւ հայութեան համար երկրորդ Աւարայրը,
որուն շնորհիւ հայ ազգը ձեռք բերաւ անկախութիւն եւ պետականութիւն :
Մենք հայերս փրկուեցանք Սարդարապատի ու Ղարաքիլիսայի
հերոսական կռիւներու շնորհիւ :
Մայիս 28, 1918 թուականը Հայաստանի Հանրապետութեան ծննդեան
թուականն է, հրաշքի համազօր թուական մըն է համայն հայ ժողովուրդին
համար:
Մայիս 28, 1918 ոչ միայն պատմական նշանակալից օր մըն է, այլ նաեւ
հոյակապ դարձակէտ մը հայոց պատմութեան մէջ, որովհետեւ այդ օրը հիմը դրուեցաւ
մեր ներկայ պետականութեան:
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Մայիս 28ը եղաւ կորիզը եւ հիմնաքարը այսօրուայ Հայաստանի
Հանրապետութեան:
Մայիս 28-ը Հայ ժողովուրդի յաղթանակի եւ հպարտութեան տօնն է:
1918-ի Մայիս 28-ով եւ իր եռագոյնով ծնունդ առաւ Ազատ, Անկախ
Հայաստանի հանրապետութիւնը: Ան նուէր չտրուեցաւ մեզի, այլ՝ Հայ
ժողովուրդը իր բոլոր հատուածներով, ի մասնաւորի Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութիւնը, ձեռք բերին զայն նուաճումներով, պայքարով, անհաւասար,
արիւնոտ, հերոսական եւ ֆետայական կռիւներով :
Հայ ժողովուրդը տիրացաւ իր անկախութեան ի գին ամէն դաժան
նահատակութեան:
Մայիս 28-ը իրականացաւ հայ ժողովուրդի զաւակներու
հայրենասիրութեամբ եւ զոհաբերութեամբ, Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութեան նուիրեալ ղեկավարներուն երկարաշունչ պայքարին ու Հայ
բանակին խոհեմ եւ վճռակամ կեցուածքին:
Ամբողջ Հայ ժողովուրդը ուրախ է իր Ազատ Անկախ Հայաստանով,
սակայն ան կը սպասէ տեսնել Ազատ, Անկախ Միացեալ Հայաստանը:
Բայց Ազատ Անկախ Միացեալ Հայաստանը սպասելով չի
իրականանայ: Ան կ՚իրականանայ ամբողջ Հայ ժողովուրդի յարատեւ եւ
միացեալ պայքարով եւ ի գին ամէն տեսակի զոհողութիւններով:
Մենք Հ.Մ.Ը.Մ. -ականերս , սկաուտներս պատրաստ ենք շարունակել սուրբ
պայքարը , պահպանելու հայրենիքի անկախութիւնն ու պետականութիւնը եւ
հետապնդել Ազատ Անկախ Միացեալ Հայաստանի իրականացումը:
Մայիս 28, եղաւ խորհրդանիշը է մեր ազգային երազներուն, իղձերուն
եւ յոյսերուն: Ան խորհրդանիշն է հայու ազատատենչ ոգիին:
Այս ոգիով է որ մենք, Հ.Մ.Ը.Մ. -ականերս , կ՚ ողջունենք առաջին
Հայաստանի Հանրապետութեան տարեդարձը :
Սիրելի հայրենակիցներ
Ձեզ եւ մեզ հազար շնորհաւոր
ՀՄԵՄ Ալմէլօ մեկուսի շրջան
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Homenetmen Almelo / ՀՄԸՄ Ալմելօ
11 Ապրիլ 2020

“ՄԱՍ” ճաշակելը կը նշանակի մասնակցութիւն բերել
Ս. Պատարագի խորհրդի
Սիրելի հաւատացեալներ
Քորոնա ժահրի համաճարակից ստեղծուած պայմաններու
պատճառաւ եւ հետեւելով երկրի առողջապահական եւ ապահովական օրէնքներուն եւ հրահանգներուն, ստիպուած եր Հայ Առաքելական եկեղեցին Աւագ շաբթուայ եւ Ս. Զատկուայ աղօթքները եւ
Պատարագները մատուցել առանց ժողովրդի ներկայութեամբ :
Շնորհիւ Ալմելօ-ի Ս. Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ վարչութեան
եւ մեր հայրենակիցներին , կարողացան մեր հաւատացեալները
հետեւիլ եւ մաս կազմել Ս. Պատարագներուն առցանցային
միջոցով :
Սիրելի հաւատացեալներ Ալմելօ եւ Առնհէմ քաղաքներու եւ
շրջակայք
Ահա ձեզ եւս մի միջոց մաս կազմելու Ս. պատարագի խորհրդին:
Ալմելօ եւ Առնհէմ Հ.Մ.Ը.Մ-ի միութիւններու
երիտասարդները եւ սկաուտները , Նեդեռլանդներու Հ.Յ.Դ
Գարեգին Նժդեհ երիտասարդական միութեան երիտասարդները ,
համագործակցութեամբ Ալմէլօ-ի եկեղեցւոյ տիկնաց յանձնախումբի հետ, պիտի այցելեն ձեր տները եւ բաժանեն “ՄԱՍ” ը , որպէսզի
վաղը Ս. Զատկուայ Պատարագի աւարտին միասին ճաշակէք
“ՄԱՍ” ը եւ ձեր մասնակցութիւնը բերենք Ս. Պատարագի խորհրդին :
Սիրելի հայրենակիցներ
Մեր պատմութեան մէջ Հ.Մ.Հ.Մ. –ը 100 ամեակ եւ առաւել
տարիներուն եղած է եւ կը շարունակէ մնալ հիմնական հայապահպանման վառ օճախներէ մէկը :
Հ.Մ.Հ.Մ. –ը բացի մարզական եւ սկաուտական միութիւն մը
ըլլալու կողքին նա իր հարազատ ժողովուրդին տագնապներով
ապրող միութիւն մըն է։
Ժողովուրդէն ծնած՝ ժողովուրդին համար գործող այս միութիւնը «Միշտ պատրաստ» սկզբունքով կը հասնի հո՛ն, ուր կարիքը
կը զգացուի օժանդակութեան։
Հ.Մ.Ը.Մ Ալմելօ –ի՝ Վարչութիւն
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2020 ապրիլին լոյս տեսած Նոր Ճրագ Զ.Տարի թիւ 2 թերթի մէջ
սխալմամբ նշուած եր « համաճարակի պատճառով առաջի երեք
ամիսներու ընթացքին մարզական խաղեր տեղի չեն ունեցած »:
1 . Ներողութիւն կը խնդրենք ընթերցողներից եւ ստորեւ կը
տեղադրենք առաջի երեքամսեայ տեղի ունեցած մարզական
խաղերի արդիւնքները :
1- Homentmen Almelo vs RDC
( 2-1)
2-Homentmen Almelo vs FC Almelo 3
(6-7)
3- Homentmen Almelo vs DAVO2
(3-6)
4-Homentmen Almelo vs Voorwaart
(6-9)
5-Homentmen Almelo vs Heeten
(11-6)
2. Միութեանս նախատեսուած մարզահանդէսի նպատակով եւ իբր.միութեանս
պատանեկան(16 տարեկան եւ փոքր) սրահի
ոտնագնդակի խումբը 3 փորձնական հանդիպումներ ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալքմառ –ի
պատանեկան խմբին հետ :
3. Միութեանս մարզական վարիչ Եղբ.
Ասլան 8 յունիս 2020 թ.ին մասնակցած է
Ալմելօ քաղաքի ոտնագնդակի ախոյեանի
կազմակերպուած (նախապատրաստական
նոր շրջանի աշխատանքներու) ժողովին:
4.12 Յուլիս 2020 Թ. ական-է սկսեալ
շարունակուելու է մարզական փորձերը:
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Յայտարարութիւն
Voetbal Toernooi
November 2020
Նախատեցուած է ֆութպոլի գրանդ մրցաշար
կազմակերպութեամբ
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմէլօ , Հ.Մ.Ե.Մ. Առնհեմ , Հ.Մ.Ը.Մ. Ալքմառ
մասնաճիւղերու միատեղ ջանքերով
մասնակցութեամբ
Հոլանտահայ 30-40 ֆութպոլի խմբեր:
Մրցաշարի նիւթական հասոյթը կը նուիրուի ՀՄԸՄ Ալմելոյի նոր
կեդրոնի շինարարութեանը:
Մանրամասնութիւններ: շուտով:
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Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի նոր կեդրոնի հանդիսաւոր հիմնարկէքը .
Միութեանս ատենապետ Եղբ. Մ Արսէնեանի խօսքը .



Կ.Վարչութեան ( ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ).
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելոյի մասնաճիւղի նոր կեդրոնի հիմնարկէքը
(Կ.Վարչութիւն).
Հ.Մ.Ը.Մ. Ազգային հպարտանք( Եղբ. Սերոբ Սահակեան).
Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ Մեկուսի Շրջանի մասնակցութիւնը .
Մայրերու տօն.
Ապրիլ 24 (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ կը Յիշէ եւ կը Պահանջէ).



Մայիս 28













Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ եւ Ս. Պատարագի խորհրդի ՄԱՍ”
ճաշակելը
Մարզական լուրեր
Բովանդակութիւն

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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