Ը.Տարի : Թիւ 1
Եռամսեայ թերթիկ
Յունուար 2022
Հրատարակութեամբ
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի շրջանի վարչութիւն

1

Նոր Ճրագ Ը.Տարի : Թիւ 1

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Երկու տարուան առցանց հանդիպումներէ ետք, 26-29 Հոկտեմբերին, ՀՄԸՄ-ի
Կեդրոնական Վարչութիւնը 2019-2023 քառամեակի իր երկրորդ լիագումար նիստերը
կատարեց Երեւանի մէջ, Հայաստան։
Քառօրեայ նիստերը ընդհանուր քննարկման ենթարկեցին միութեան
գործունէութիւնը եւ հաստատեցին, որ հակառակ քորոնայի համաճարակին, Միջին
Արեւելքի տագնապալի պայմաններուն եւ Արցախի ու Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող
զարգացումներուն, ՀՄԸՄ կը մնայ աշխոյժ եւ կենսունակ, հաւատարիմ՝ նորահաս
սերունդներու ազգային առողջ դաստիարակութեան իր առաքելութեան։
Լիագումար նիստերուն յատուկ օրակարգով մասնակցեցան ՀՄԸՄ-ի Արցախի,
Թիֆլիսի եւ Մոսկուայի Մեկուսի Շրջաններու ատենապետները եւ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի
վարչութեան ներկայացուցիչները, որոնց հետ առանձնաբար արծարծուեցան յիշեալ
շրջաններու գործունէութեան զարգացման առնչուող հարցեր։ Լիագումարը իր
գնահատանքը արձանագրեց չորս շրջաններու նկատառելի գործունէութեան համար՝
նորանոր ծրագիրներ մշակելով յառաջիկայ երկամեակին համար։
Լիագումար նիստերը առիթ մը եղան արժեւորելու անցնող երկամեակի գլխաւոր
աշխատանքները, որոնք առցանց ըլլալով հանդերձ կարողացան թափ տալ միութեան
համահայկական գործունէութեան.- համա-ՀՄԸՄական խմբապետական
համագումար, «Արարատեան» կարգի դաստիարակչական ծրագիր, մարզական Ա.
սեմինար, մարզական միջ-ցամաքամասային հանդիպումներ, հեռակայ
մարզախաղեր, սկաուտական JOTI բանակում եւ այլն։
Լիագումարը հանգամանօրէն քննեց Արցախեան պատերազմի, Լիբանանի
տնտեսական տագնապի եւ Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումի օրերուն միութեան
աշխարհատարած մասնաճիւղերուն կատարած բարեսիրական աշխատանքները եւ
շեշտեց, որ իբրեւ «կամաւոր բանակ» ՀՄԸՄ ամէնուր իր բովանդակ
կարողականութիւնները ի սպաս կը դնէ հայութեան, Հայաստանին ու Արցախին։
Այս առիթով Կեդրոնական Վարչութիւնը խոնարհեցաւ յիշատակին դիմաց այն բոլոր
ՀՄԸՄականներուն, որոնք Արցախեան վերջին պատերազմին գերագոյն
զոհաբերութեան օրինակներ հանդիսացան։
Յատուկ օրակարգով լիագումարը անդրադարձաւ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական
Վարչութեան նախկին ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի վաղաժամ մահուան
առիթով ստեղծուած ֆոնտին եւ նպատակայարմար նկատեց ֆոնտին եկամուտները
յատկացնել ՀՄԸՄ-ի Բիւրականի բանակավայրի բարգաւաճման ծրագիրներուն եւ,
առ այդ, միաձայնութեամբ որոշեց բանակավայրը կոչել «ՀՄԸՄ-ի Գառնիկ
Մկրտիչեան սկաուտական բանակավայր»։ Կեդրոնական Վարչութիւնը նաեւ ցաւով
արձանագրեց իր կազմի անդամներէն եղբ. Արմանտօ Թորգոմեանի անակնկալ մահը
Արժանթինի մէջ։
Լիագումարին առանձին նիստ մը յատկացուեցաւ միութեան քարոզչականտեղեկատուական մարզի արդիականացման ծրագիրներուն (կայքէջ, ընկերային
ցանցեր, «Մարզիկ» պաշտօնաթերթ, Database)։
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Քննարկուեցաւ նաեւ այս քառամեակին ստեղծուած քարոզչական
յանձնախումբին բեղուն գործունէութիւնը, որուն նշանակալի նորութիւնը կը
հանդիսանայ 6 եւ 13 Նոյեմբերին տեղի ունենալիք համա-ՀՄԸՄական քարոզչական
առցանց Ա. սեմինարը, որ առաջին անգամ ըլլալով պիտի համախմբէ միութեան այս
մարզի պատասխանատուները եւ ՀՄԸՄական մասնագէտները։
Իբրեւ յառաջիկայի ծրագիրներ, Կեդրոնական Վարչութիւնը իր սկզբունքային
համաձայնութիւնը յայտնեց 2022-ին միջ-դիւանական խորհրդաժողով եւ համաՀՄԸՄական մարզախաղեր կատարելու, իսկ 2023-ին՝ երիտասարդական
համագումար եւ համա-ՀՄԸՄական բանակում իրականացնելու։
Լիագումար նիստերու կողքին, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը իր
մասնակցութիւնը բերաւ նոյն օրերուն տեղի ունեցող ՀՅԴ ուղեկից միութիւններու
Կեդրոնական Վարչութիւններու երկօրեայ առցանց խորհրդաժողովին։ Կեդրոնական
Վարչութիւնը այցելեց ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի Արմաւիրի նորակառոյց «Էմիլ Մաղաքեան»
կեդրոն եւ ոգեկոչական ձեռնարկներու շարքով մը՝ Հրազդանի, Պռօշեանի,
Բիւրականի եւ Եռաբլուրի մէջ նշեց Արցախեան պատերազմի նահատակները
ընդհանրապէս եւ ՀՄԸՄական անձնազոհները յատկապէս։
Կեդրոնական Վարչութիւնը կազմակերպեց նաեւ ՀՄԸՄ-ի Բիւրականի «Գառնիկ
Մկրտիչեան սկաուտական բանակավայր»ին անուանակոչութեան արարողութիւնը։
Կ’արժէ նշել, որ Երեւանի մէջ իր լիագումար նիստերը կատարող Կեդրոնական
Վարչութեան այցելեց ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան եւ
խորհրդակցական հանդիպում մը ունեցաւ միութիւնն ու հայութիւնը յուզող
համահայկական նիւթերու շուրջ։

4 Նոյեմբեր 2021
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ
ՆԻՍՏԵՐԸ ԸՆԹԱՑՔ ԱՌԻՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ
Երեքշաբթի, 26 Հոկտեմբերի առաւօտեան, Երեւանի մէջ ընթացք առին Հ.Մ.Ը.Մ.ի
Կեդրոնական Վարչութեան 2019-2023 քառամեակի երկրորդ լիագումարին նիստերը՝
օրակարգի վրայ ունենալով կազմակերպական, սկաուտական, մարզական,
քարոզչական, արդի արհեստագիտութեան եւ «Մարզիկ» պաշտօնաթերթին առնչուած
նիւթեր եւ ծրագիրներ։
27 Հոկտեմբեր 2021

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԻՐ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏԵՐԸ ԳՈՒՄԱՐՈՂ
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Երեքշաբթի, 26 Հոկտեմբերի կէսօրին, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր
Խաչատուրեան այցելեց Երեւանի մէջ իր լիագումար նիստերը կատարող Հ.Մ.Ը.Մ.ի
Կեդրոնական Վարչութեան եւ յատուկ նիստով մը ներկայացուց հայ կեանքի ներկայ
մարտահրաւէրները եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի դերն ու առաքելութիւնը՝ այդ մարտահրաւէրներու
դիմագրաւման մէջ։
Այցելութիւնը առիթ մը եղաւ քննարկելու Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխարհատարած
մասնաճիւղերուն գործունէութիւնը ընդհանրապէս եւ Հայաստանի, Արցախի եւ
նախկին Խ. Միութեան երկիրներուն մէջ յատկապէս։
Այս առիթով, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչը կէսօրուան ճաշի հիւրը եղաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի
Կեդրոնական Վարչութեան։
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31 Հոկտեմբեր 2021 ·

ՊՌՕՇԵԱՆԻ ԶՕՐԱՑ ՊԱՆԹԷՈՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
Շաբաթ, 30 Հոկտեմբերի առաւօտեան ժամը 10-ին, իր լիագումար նիստերը
Երեւանի մէջ կատարող Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը այցելեց Պռօշեանի
Զօրաց պանթէոն եւ յարգանքի իր տուրքը ընծայեց Արցախեան վերջին պատերազմին
նահատակուած եւ պանթէոնին մէջ իրենց վերջին հանգիստը գտած նուիրեալներուն։
Այցելութեան սկիզբը կատարուեցաւ ծաղկեպսակի զետեղում, ապա՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ական
նահատակ եղբ. Գէորգ Հաճեանի շիրիմին շուրջ բոլորուած, Պռօշեանի համայնքի
այցելու հոգեւոր հովիւ Յովսէփ Քհնյ. Ալեքսանեան հոգեհանգստեան պաշտօն
կատարեց բոլոր նահատակներու յիշատակին եւ այս առիթով արտասանեց
գօտեպնդիչ խօսք մը։
Այցելութեան ներկայ գտնուեցան Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան անդամներ,
սկաուտներ եւ նահատակներու հարազատներ։ Ներկաները պանթէոնին հրաժեշտ
տուին «Յառաջ նահատակ» քայլերգի խմբերգումով։
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31 Հոկտեմբեր 2021

·

«ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ» ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ
Շաբաթ, 30 Հոկտեմբերի կէսօրէ ետք ժամը 1.30-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Բիւրականի
բանակավայրի մուտքին տեղի ունեցաւ անուանակոչութեան արարողութիւն,
հովանաւորութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ
Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան։
Արարողութեան ներկայ գտնուեցան Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր
Խաչատուրեան, Հ.Յ.Դ. Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ Դաւիթ Իշխանեան,
Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի անդամ Բագրատ Եսայեան, իրենց
լիագումար նիստերը Երեւանի մէջ կատարող Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան
անդամներ, Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ, եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի ընտանիքի անդամներ եւ
եղբ. Գառնիկին յիշատակին հաւատարիմ բարեկամներ եւ ծանօթներ։
Արարողութեան խօսքեր արտասանեցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ եղբ. Վաչէ Նաճարեան եւ Մկրտիչեան ընտանիքին կողմէ եղբ. Նժդեհ
Մկրտիչեան։ Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանին անունը կրող յուշաքարին օրհնութիւնը
կատարեց եւ եղբօր յիշատակին աղօթք արտասանեց Բիւրականի Ս. Յովհաննէս
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Վրթանէս Քհնյ. Պաղալեան։
Արարողութիւնը փակուեցաւ «Յառաջ նահատակ» քայլերգի խմբերգումով։
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31 Հոկտեմբեր 2021 ·

«ԱՆՄԱՀ ԽԻԶԱԽՆԵՐԻ» ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻ
ԲԱՑՈՒՄ ԲԻՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻՆ ՄԷՋ
Շաբաթ, 30 Հոկտեմբերի կէսօրուան ժամը 12-ին, Բիւրականի բանակավայրին մէջ
տեղի ունեցաւ «Անմահ խիզախների» յուշարձանի բացումը, հովանաւորութեամբ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի
վարչութեան։
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան շրջանի խումբ մը եղբայրներու բարերարութեամբ
կառուցուած այս յուշարձանը նուիրուած է Արցախեան վերջին պատերազմին զոհուած
Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու յիշատակին եւ տեղադրուած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Բիւրականի
բանակավայրի «Խիզախների պուրակ»ին մէջ։
Յուշարձանին բացման հանդիսութեան ներկայ գտնուեցան Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի
ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան, Հ.Յ.Դ. Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէի
անդամ Դաւիթ Իշխանեան, Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի անդամ Բագրատ
Եսայեան, «Կամաւորական շարժում» հասարակական կազմակերպութեան
ներկայացուցիչներ, իրենց լիագումար նիստերը Երեւանի մէջ կատարող Հ.Մ.Ը.Մ.ի
Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ, նոյն նիստերուն հրաւիրուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի
Մոսկուայի եւ Թիֆլիսի մասնաճիւղերու ատենապետեր, Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի
վարչութեան ներկայ եւ նախկին անդամներ, սկաուտներ եւ նահատակներու ծնողներ։
Այս առիթով խօսքեր արտասանեցին Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան ատենապետ
քոյր Սանտրա Վարդանեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբ. Դաւիթ
Յակոբեան եւ Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան։
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30 Հոկտեմբեր 2021, Թ.ին Հայաստան ժամանցող միութեանս ատենադպիր Եղբ. Սեւան
Կորկիսեան մասնակցել է Հ.Մ.Ը.Մ-Ի Անմահ խիզախների յուշարձանի բացման
արարողութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ-Ի Բիւրականի Գառնիկ Մկրտիչեան բանակավայրի
անուանակոչութեան արարողութեան
Բիւրական-Հայաստան
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·
ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ Ա. ԱՌՑԱՆՑ ՍԵՄԻՆԱՐԸ
Շաբաթ, 6 Նոյեմբերի յետմիջօրէին, ընթացք առաւ համա-ՀՄԸՄ-ական
քարոզչական Ա. առցանց սեմինարը, կազմակերպութեամբ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական
Վարչութեան քարոզչական յանձնախումբին եւ մասնակցութեամբ միութեան Շրջանային եւ Մեկուսի 26 շրջաններէն աւելի քան 50 քարոզչական պատասխանատու-ներու,
վարչականներու եւ տեղեկատուութեան արհեստագիտութեամբ զբաղող
մասնագէտներու։
Սեմինարին բացումը կատարուեցաւ Հայաստանի եւ ՀՄԸՄ-ի քայլերգներով։ Ապա,
յանձնախումբի անդամ եղբ. Նժդեհ Մկրտիչեան հրաւիրեց Կեդրոնական Վար-չութեան
քարտուղար եւ քարոզչական յանձնախումբի ներկայացուցիչ եղբ. Վիգէն Աւագեանը՝
փոխանցելու իր խօսքը։
7 Նոյեմբեր 2021

Եղբ. Վիգէն Աւագեան ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անունով պաշտօնական բացումը կատարեց սեմինարին եւ ընդգծեց, որ միութեան պատմութեան մէջ
աննախընթաց այս սեմինարը կու գայ շեշտելու քարոզչական աշխատանքներու կարեւորութիւնը եւ այդ աշխատանքները համադրելու, հունաւորելու եւ աւելի մասնագիտական հիմերու վրայ դնելու անհրաժեշտութիւնը։ Սեմինարը կը ջանայ առաջին անգամ
ըլլալով ի մի բերել եւ արժեւորել միութեան քարոզչական աւանդական եւ արդի բոլոր
միջոցները (տպագիր մամուլ, հրատարակութիւններ, ռատիոկայանի եւ պատկերասփիւռի հաղորդումներ, կայքէջեր, ընկերային ցանցեր եւ այլն) եւ ապահովել բոլորին
ներդաշնակ ու համակարգուած գործունէութիւնը՝ միութենական յստակ սկզբունքներու
հիմամբ։
Իր խօսքին մէջ եղբ. Աւագեան շեշտեց, որ քարոզչութիւնը ինքնանպատակ չէ, ան
կը ծառայէ կատարուած աշխատանքներու լուսաբանման ճամբով անդամահաւաքի եւ
ՀՄԸՄ-ի շարքերու խտացման։ «Լաւ անդամահաւաք կ’ենթադրէ լաւ քարոզչութիւն, իսկ
լաւ քարոզչութիւնը կը պահանջէ լաւ քարոզչական միջոց, ճիշդ եւ սերտուած
քարոզչական քաղաքականութիւն», », ըսաւ ան։ Ապա, եղբայրը հաստատեց,
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որ մինչեւ մօտիկ անցեալը կը խօսէինք ՀՄԸՄ-ի սկաուտական եւ մարզական ուժին
մասին, սեմինարին ներկայութեան պատկերը իրաւունք կու տայ այսուհետեւ խօսելու
նաեւ ՀՄԸՄ-ի քարոզչական ուժին մասին, որուն բաղադրիչներն են այստեղ ներկայ
միութենականները»։

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան խօսքին յաջորդեց «ՀՄԸՄ-ի քարոզչական
աշխարհը» ծանօթացնող տեսանիւթին ցուցադրութիւնը, որմէ ետք կազմակերպիչ
յանձնախումբի ատենապետ եղբ. Գէորգ Յակոբճեան փաուըր-փոյնթով ներկայացուց
միութեան քարոզչական աշխատանքներուն ընդհանուր պատկերը՝ նախապէս
պատրաստուած հարցարաններու պատասխաններուն համադրումով եւ
վերլուծումով։
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ՀՄԸՄ-ի դիմատետրի էջով ներկայացուած այս առաջին նիստին յաջորդեց սեմինարին աշխատանոցներու բաժինը, ուր մասնակիցները առիթը ունեցան խմբակային
դրութեամբ ծանօթանալու մասնագիտական հետեւեալ երեք նիւթերէն մէկուն.-

- «Ազդու հաղորդակցութեան հմտութիւններ»- զեկուցաբեր՝ Լուիզա ՊապոյեանԱզէզեան։
- «Ազդու լրագրութեան հմտութիւններ»- զեկուցաբեր՝ քոյր Նորա Բարսեղեան։
- «ՀՄԸՄ-ը, լուսանկարչութիւնն ու վիտէօ նկարչութիւնը»- զեկուցաբեր՝ եղբ. Նժդեհ
Մկրտիչեան։
Աշխատանոցներու աւարտին, մասնակիցները միացեալ նիստով մը լսեցին
իւրաքանչիւր խմբակի ներկայացուցիչին զեկուցումը՝ փոխանցուած նիւթին գլխաւոր
կէտերուն մասին, որմէ ետք կազմակերպիչ յանձնախումբի ատենապետ եղբ. Գէորգ
Յակոբճեան ամփոփ գիծերով ներկաներուն պարզեց ՀՄԸՄ-ի քարոզչական
գործունէութեան նորաստեղծ ուղեգիծին նախագիծը՝ առ ի ուսումնասիրութիւն եւ
մինչեւ սեմինարի յաջորդ նիստ՝ քննութիւն։
Յայտնենք, որ սեմինարին երկրորդ նիստը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 13
Նոյեմբերին, երեք նոր աշխատանոցներով եւ քննարկումներով։

Ծանօթ: Սոյն ժողովին մասնակցեցաւ միութեանս ատենադպիր Եղբ. Սեւան
Կորկիսեան :
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13 Նոյեմբեր 2021

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ Ա. ԱՌՑԱՆՑ ՍԵՄԻՆԱՐԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ
Շաբաթ, 13 Նոյեմբեր 2021-ի երեկոյեան տեղի ունեցան համա-ՀՄԸՄական
քարոզչական Ա. առցանց սեմինարին երրորդ եւ չորրորդ նիստերը, որոնք շարունակութիւնը կազմեցին շաբաթ մը առաջ սկսած առաջին եւ երկրորդ նիստերուն։
ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան քարոզչական յանձնախումբին
կազմակերպած այս սեմինարին իրենց մասնակցութիւնը բերին միութեան Շրջանային եւ Մեկուսի 26 շրջաններէն աւելի քան 50 քարոզչական պատասխանատուներ, վարչականներ եւ տեղեկատուութեան արհեստագիտութեամբ զբաղող
մասնագէտներ։
Երրորդ նիստը կատարուեցաւ սեմինարի բոլոր մասնակիցներու ներկայութեամբ եւ քննարկեց այժմէական նիւթ մը՝ «ՀՄԸՄ-ի աշխուժացումը ընկերային
ցանցերու վրայ» նիւթը։ Մասնագիտական եւ վիճակագրական զեկուցումներով
հանդէս եկան ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան քարոզչական յանձնախումբի
ատենապետ եղբ. Գէորգ Յակոբճեան եւ յանձնախումբի անդամ եւ Picsart միջազգային ընկերութեան ընկերային ցանցերու բովանդակութեան նիւթերու արտադրիչ
քոյր Դալար Մազլումեան։

Ապա, չորրորդ նիստը յատկացուեցաւ առցանց աշխատանոցներու, ուր
մասնակից-ները առիթը ունեցան խմբակային դրութեամբ ծանօթանալու մասնագիտական հետեւեալ երեք նիւթերէն մէկուն.-- «Փաստագրումի, արխիւի եւ
թուայնացումի աշխատանքներ»- - զեկուցաբեր Հայաստանի Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան Մատենադարանի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանի Միհրան
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Մինասեան։
- «Մարզիկ պաշտօնաթերթը. մարտահրաւէրներ եւ զարգացման
կարելիութիւններ»- զեկուցաբեր ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եւ
«Մարզիկ» պաշտօնաթերթի խմբագիր եղբ. Վիգէն Աւագեան
- «ՀՄԸՄ-ի կայքէջը»- զեկուցաբեր ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան
տեղեկատուական արհեստագիտութեան աշխատանքներու պատասխանատու
եղբ. Շանթ Տէմիրճեան։
Աշխատանոցներու աւարտին, մասնակիցները միացեալ նիստով մը լսեցին
իւրաքանչիւր խմբակի ներկայացուցիչին զեկուցումը՝ փոխանցուած նիւթին
գլխաւոր կէտերուն մասին, որմէ ետք սեմինարին փակման եզրափակիչ խօսքը
արտասանեց ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Վաչէ
Նաճարեան։ Ան նշեց, որ սեմինարը դարձակէտ մը նշեց միութեան
պատմութեան մէջ՝ ցարդ կատարուող քարոզչական աշխատանքները դնելով
աւելի ամուր, մասնագիտական եւ նորարար հիմերու վրայ։ Այսօր քարոզչական
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աշխատանքներու ժամանակաշրջանն է,- շեշտեց եղբ. Նաճարեան,- յատկապէս
քորոնայի պարտադրած առցանց գործունէութեան պայմաններուն մէջ։ ՀՄԸՄ
ժամանակին հետ քայլ պահող միութիւն է եւ գիտէ իր կարողականութիւնները ճիշդ
ձեւով ճիշդ տեղին օգտագործել։ Համակարգուած եւ նպատակաուղղուած աշխատանքը
ազդու քարոզչութեան հիմնական գրաւականներն են, հաստատեց ան, իր խօսքին
աւարտին շնորհակալութիւն յայտնելով սեմինարին մասնակից շրջաններու
ներկայացուցիչներուն, կազմակերպիչ յանձնախումբին, զեկուցաբերներուն եւ
հրաւիրեալ մասնագէտներուն։
Երկու շաբթուան վրայ երկարած չորս նիստերէ եւ եօթը ժամուան քննարկումներէ
ետք, սեմինարը իր աշխատանքները յաջողութեամբ աւարտեց՝ որդեգրելով միութեան
քարոզչական մարզի գործունէութեան ուղեգիծին նախագիծը։

Ծանօթ: Սոյն ժողովին մասնակցեցաւ Եղբ. Յարութիւն Պաղտասարեան :
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Հասարակություն :1 Նոյեմբերի 2021

ՏԵՍԱՆՈՒԹ. ՀՄԸՄ-ն սկսում է 18-35 տարեկաններին ներգրավելու փորձնական
ծրագիր. Թալին Օրդողլյան
Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը
(ՀՄԸՄ) աշխատում է հիմնականում դպրոցականների հետ, բայց հաջորդ տարվա ընթացքում
սկսելու է ավելի ավագ տարիքի՝ 18-35 տարեկաններին ներգրավելու փորձնական ծրագիր Հայաստանում և Սփյուռքում, որոնք կա՛մ ՀՄԸՄ-ից են
եղել և ժամանակի հետ հեռացել են, կա՛մ ընդհանրապես կապ չունեն միութենական և ազգային
գործունեության հետ՝ Yerkir.am-ի հետ հարցազրույցում ասաց ՀՄԸՄ կենտրոնական
վարչության դիվանի անդամ Թալին Օրդողլյանը Լիբանանից։
Թալին Օրդողլյանը Երևանում է ՀՄԸՄ կենտրոնական վարչության լիագումար
նիստին մասնակցելու, որտեղ քննարկել են նախորդ տարիների իրենց
գործունեությունն ու առաջիկա անելիքը։
Հայրենասիրական դաստիարակության ճգնաժամը, որին ականատես ենք լինում
հայրենիքում, ՀՄԸՄ-ն փորձում է լրացնել իրենց աշխատանքի՝ մարզական և
սկաուտական բաժիններով։
«Մանավանդ սկաուտական բաժնում ունենք կարգեր, որոնց մեզ ազգայինը, հայրենասիրականը ամեն տարիքի համար կա։ Այսինքն, 4-5 տարեկան մանուկից մինչև
չափահաս տարազավորն իր սկաուտական կյանքի մեջ անցնում է կարգերը և բոլորի
մեջ ազգային, հայրենասիրական բաժինը գոյություն ունի տարբեր մակարդակներով։
Անշուշտ հիմա դրա կարիքն ավելի ենք զգում և դրա համար հավելյալ աշխատանքներ
են տարվում, որպեսզի մեր ՀՄԸՄ-ականները ավելիով կառչեն հայրենիքին, ավելիով
հայրենասիրական սկզբունքներով ամրակուռ կապ ունենան հայրենիքի հետ։ Ճիշտ
այդ պատճառով է, որ ՀՄԸՄ-ի բոլոր մեծ աշխատանքները՝ համասփյուռքյան
աշխատանքները, տեղի են ունենում Հայաստանում և ոչ ուրիշ տեղ՝ լինի սկաուտական բանակում, որ 4 տարին մեկ է տեղի ունենում, լինեն մարզախաղեր։ Այդ մարզիկ
-ները և սկաուտները Հայաստան գալով՝ ավելի շոշափելի են զգում հայերնասիրությունը»,-ասաց նա։
Հայ երիտասարդին երկրի անվտանգային մարտահրավերներին պատրաստելու
հարցում ՀՄԸՄ-ն աշխատանք տանում է․ թեև երիտասարդին զինվորական
պատրաստություն տալն իրենց գործունեության մաս չի կազմում, բայց նրանք
պատրաստում են մարդ, որը բնության մեջ կարող է կողմնորոշվել, ապրել, լուծումներ
գտնել տարբեր բարդ իրավիճակներում։
«Բնության մեջ ինքը պետք է կարողանա ապրել՝ կապ կապել, ջուր ապահովել,
եթե խմելու ջուր չէ՝ դա խմելու ջրի վերածել, պիտի կարողանա կրակ վառել, եթե ուրի
միջոցներ չունի։ Սկաուտության դավանանքի կարևոր կետերից մեկը բնության հետ
սերտ կապն է։ Ռազմական պատրաստություն տալու հարցը մեր առաքելության մեջ
չկա, և չենք քննարկել այդ բաղադրիչն ավելացնելու հարցը»,-ասաց Թալին
Օրդողլյանը։
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ՀՄԸՄ Արցախի մասնաճյուղը հաստատվել է 3 տարի առաջ․ հազիվ ոտքի
կանգնած՝ սկսվեց Քովիդն ու պատերազմը, ու աշխատանքները դադարեցին։ Արդեն
մի քանի ամիս, սակայն, աշխատանքները վերականգնվել են։
«Վարչությունը վերականգնվել է, այնտեղ էլ հիմա սկաուտական
աշխատանքները վերսկսվել են, 50-ից ավելի անդամ ունենք։ Այդ աշխատանքներին
պիտի օգնի ՀՄԸՄ Հայաստանի ազգային սկաուտական միությունը (ՀԱՍԿ)։ Նախորդ
ամառ Արցախից 90-ից ավելի երեխաներ Բյուրականի բանակավայրում բանակումի
մասնակցեցին։ Նրանցից ոչ բոլորն էին սկաուտներ, բայց դա միջոց էր ծանոթանալու
սկաուտական կյանքին։ Հիմա Արցախում ունենք վարչություն, ունենք փոքր կորիզ,
որն այս պահին աշխատում է Ստեփաակերտում»,-նշեց Թալին Օրդողլյանը։
Մայր հայրենիքում ՀՄԸՄ-ն քարոզչական աշխատանքն ավելի կակտիվացնի,
կներգարվվեն դպրոցները, որպեսզի հայեցի դաստիարակությունը տարածվի։
Աննա Բալյան
Ամբողջական հարցազրույցը՝ տեսանյութով.

Just a little longer and it's time! Donate and together we will
get through the last stretch!
Dear compatriot , brothers and sisters,
The construction of our new association building is almost at its
end! In order to realize the project, however, additional (and unexpected) costs have to be
covered. These costs have arisen gradually and were not known beforehand.
Once again we appeal to you and ask for your generous donations to successfully realize the
project of our new association building.
Donations can be made through the following Tikkie:
https://tikkie.me/pay/egn36qugog6ick6b5k9p
or via a bank transfer to the following account number:
EN 83 RABO 01 0335 3683 for the Homenetmen foundation o. v.v v.v v.v ′′
Donation New Build Homenetmen ′′
For cash donations please contact 06-86 142 355
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13 Նոյեմբեր 2021· Հաղորդագրութիւն:

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելoյի 24րդ Անդամական ընդհանուր ժողով
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելoյի 24րդ անդամական ընդհանուր ժողովը տեղի ունեցաւ
Շաբաթ, 13 Նոյեմբեր 2021-ին` միութեան նորակառոյց շէնքէն ներս։ Ժողովին
մասնակցեցան 40 անդամներէն, 32 իրաւասու ձայնով քոյրեր եւ եղբայրներ ինչպէս
նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչ՝
եղբ. Ֆէտի Խաժակ Գազանճեան։
Մեկուսի Շրջանի անդամական 24րդ ժողովը սկսաւ Յառաջ Նահատակ Քայլերգով
ապա Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելoյի ատենապետ եղբ. Մինաս Արսենեանը բարի գալուստ մաղթեց
ներկաներուն և Կ.Վ. Ներկայացուցիչ՝ եղբ. Գազանճեանին, ժողովը մէկ րոպէով
ոտնըկայց յարգանք մատուցեց նորավախճան եղբ. Վրէժ Չաթալեանին: Ապա եղբայրը
անդրադարձաւ նախորդ շրջանին ունեցած դժուարութեան մասին որ պատճառած էր
Քորոնա ժահռը և անոր ազդեցութիւնը ընդհանրապէս բոլոր աշխատանքներուն վրայ։
Ժողովի աւարտին, ժողովականները ընտրեցին յառաջիկայ միամեայ նստաշրջանի
նոր Մեկուսի վարչութիւնը հետեւեալ քոյր եւ եղբայրներէն:
Մինաս Արսենեան
Սեւան Կորկիսեան
Փաթիլ Տատուրեան
Օհանէս Օհանէսեան
Գէորգ Օհանեան
Րաֆֆի Թերզեան
Ռուբէն Յակոբեան
Արման Խաչիկեան
Յակոբ Գասբարեան
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Փակման խօսքով հանդէս եկաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Կ.Վ. ներկայացուցիչ եղբ. Ֆէտի
Խաժակ Գազանճեանը, ուր բարձր գնահատեց ժողովի դիւանը և խօսքը
ուղղելով ընթացաւարտ վարչութեան մատնանշեց հիմնական դրական կէտերը, որոնք մարմինը կատարած էր անցնող դժուար տարիներու ընթացքին եւ մանաւանդ մեծ ներդրումը նորակառոյց շէնքի աշխատանքներու մէջ:

Խօսքը ուղղելով նորընտիր վարչութեան և ներկաներուն եղբ. Ֆէտին շեշտեց թէ
ոեւէ ծրագրի նպատակը պէտք է ըլլայ կանոնագրով նշուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի նպատակները,
առաջին թիրախ ունենալով հայապահպանումը։ Եւ այս նպատակին համար յիշեց մեր
հայ դատի ճանապարհին զոհուածները, հասնելով մինչեւ վերջին դժբախտ Արցախեան պատերազմին զոհուած մեր Հ.Մ.Ը.Մ.ական եղբայրները։
Անդրադարձաւ նաեւ երիտասարդներու ուսման կարեւորութեան մասին թէ
ինչպէս պիտի կարենան իրենց վկայականներով աւելի եւս օգտակար դառնալ իրենց
շրջապատին՝ մանաւանդ հայկական և միութենական շրջանակներէն ներս։
Նորընտիր Վարչութիւնը Կ.Վ. ներկայացուցիչ եղբ. Ֆէտի Խաժակ Գազանճեանի
եւ ընդհանուր ժողովի դիւանի ներկայութեան կատարեց իր դիւանի ընտրութիւնը
հետեւեալ ձեւով:Մինաս Արսենեան Ատենապետ
Սեւան Կորկիսեան Ատենադպիր
Փաթիլ Տատուրեան Գանցապահ

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի Վարչութիւն
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24 Նոյեմբեր 2021 Ալմելօ

Այցելութիւն
Սոյն թուականին Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան
ներկայացուցիչ Եղբ. Ֆէտի Գազանճեան (Միութեանս 24-րդ
անդամական ընդհանուր ժողովի կապակցութեամբ)
ժամանցող Ալմելօ քաղաքը Եղբ. Սեւան կորկիսեանի եւ Եղբ.
Յակոբ Գասբարեանի միասնութեամբ , այցելեցին Ալմելօ-ի
Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցին . ուր յարգանքի
տուրք մատուցելու Ապրիլեան նահատակների
նուիրուած հուշահամալիրը ապա հանդիպում
ունեցան Ալմելօ մեծահամայնքի Եկեղեցւոյ վարչութեան ատենապետ Պր. Օննիկ Գելեջի ի հետ. Հոն
քննարկուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. - Եկեղեցւոյ փոխ համագործակցութեան նոր ա նոր ծրագիրները եւ աշխատանքները :
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25 Դեկտեմբեր 2021

խրախճանք
Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի Սկաուտները Նոր Տարուայ եւ Ս. Ծննդեան տօներու առթիւ ըստ
նման անցեալ տարիներուն սոյն թուականին եւ առաջին անգամ ըլլալով իր սեփական
շէնքին մէջ նշեցին գայլիկ-արծուիկներու/ն գեղեցիկ խրախճանք. Լուսանկարներ
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Սրահի ոտնագնդակի մրցաշարը
Սեպտեմբերին վէրսկսեցին ֆութզալի KNVB շրջանային մրցաշարը :
Միւթեանս մարզըիկները աս տարի ալ կը մասնակցին մրցաշարի 3րդ
բաջանմունքի -աստիճանի խմբերի հետ, փորձելով արձանագրել
լաւագույն արդիւնքներ:
Ստորեւ Միութեանս խմբի կայացած խաղերի արդիւնքները:
1- De Tegenpartij vs Homentmen
6-5
2– Zalvo`89 2 vs Homentmen
2 –14
3- Homentmen vs EBZV`851
5-7
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Արարատեան կարգ.
Միութեանս Սկաուտական խմբապետ Եղբ. Յակոբ
Գասբարեան յաջողութեամբ աւարտեց Կեդրոնական
Վարչութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած 2021-22
տարեշրջանի Արարատեան կարգի տեսական հանգրուանը:
Այս դասընթացքը իրագործման համար Կեդրոնական
Վարչութիւնը յառաջացուցած էր Արարատեան կարգ ունեցող
նախկին խմբապետներէ կազմուած եռանդամ յանձնախումբ
մը։ Յանձնախումբին մօտ Կեդրոնական Վարչութեան
ներկայացուցիչն էր քոյր Թալին Օրտողլեան։
Յանձնախումբին անդամներն էեն․- Քոյր Արտա Զէյթունլեան (Լիբանան),
քոյր Նարէ Խլղաթեան (Հ․Մ․Ը․Մ․-ՀԱՍԿ) եւ եղբ. Ակուսթին Անալեան (Հարաւային
Ամերիկա)։
Նկատի առած քորոնա համավարակին տարողութիւնն ու անոր պատճառած
արգելափակումը, Արարատեան կարգի Տեսական հանգրուանը տեղի ունեցաւ
առցանց։
Միութեանս Վարչութեան եւ անդամներու ջերմ ողջունելով կ՝շնորհաւորենք
Եղբ.Գասբարեանին մաղթելով նրան առաջընթաց յաջողութիւններ:

Արարատեան կարգ.
-ՆՊԱՏԱԿ
Արարատեան կարգի գիտելիքներուն բովանդակութիւնը կը ներառնէ
բաւարար պաշար այն խմբապետներուն, որոնք իրենց պաշտօնին բերումով
յանձնառու են խմբապետներ ղեկավարելու եւ անոնց աշխատանքներուն
ցուցմունքներ տալու։ Թեկնածուները իրենց պատրաստութեամբ եւ
փորձառութեամբ ի վիճակի պիտի ըլլան ստանձնելու պատասխանատու
պաշտօններ միութենական թէ ազգային զանազան կառոյցներու մէջ։
-ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
1. Ունենալ Վկայեալ կարգ։
2. Ունենալ խմբապետի աստիճան։
3. Ըլլալ գործօն խմբապետ (նուազագոյնը երկու տարի)։
4. Ստանձնած ըլլալ մասնաճիւղի եւ կամ շրջանի ընդհանուր բանակումի
պատասխանատուութիւնը կամ ըլլալ պատասխանատու կազմի անդամ։
5. Լաւատեղեակ ըլլալ միութեան եւ սկաուտութեան ընդհանուր
կանոնագիրներուն :
Դասընթացքները
Ա. ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ
Բ. ԱԶԳԱՅԻՆ
Գ. ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ
Դ. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
Ե. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
Զ. ԿՐՕՆԱԿԱՆ
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9 Նոյեմբեր 2021·

ԳՈՅԺ
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի Վարչութիւնը սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ
միութեան վաստակաշատ Հ.Մ.Ը.Մ.ական ԵՂԲ. ՎՐԷԺ ՉԱԹԱԼԵԱՆԻ մահը, որ
պատահեցաւ երեքշաբթի 9 Նոյեմբեր 2021-ին։
Մեր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնենք
հանգուցեալին ընտանիքին եւ հարազատներուն.
Յիշատակդ անթառամ կը մնայ Ալմելօյի Հայ համայնքին մէջ։

Հ.Մ.Ը.Մ Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի Վարչութիւն:
Overlijdensbericht
Het bestuur van Homenetmen Almelo deelt met veel verdriet mee
dat op dinsdag 9 november 2021 vooraanstaand lid, de heer Vrej Chatalian is overleden.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Je zal voor altijd herinnerd worden door de Armeense gemeenschap
in Almelo.
Het Bestuur van Homenetmen Almelo.

Կենսագրական տեղեկութիւններ Եղբ. Վրէժ Չաթալեանի մասին
Ծնած է Քէրքուկ – Իրաք 1941 թ.ին : Նախնական կրթութիւնը
ստացած է 1948 թ.ին Քէրքուկի Խրիմեան ազգային վարժարանը ,
ապա պետական վարժարան . 1961թ.ին նա կ՝աւարտէ իր
ուսանողական կեանքը:
Դպրոցական պատանին 1954 -1961թ.զբաղուեցաւ
լուսանկարչական աշխատանքներով: -1962թ. էն Քէրքուկին մէջ
ունեցաւ իր անձնական նկարչական ստուդիան:
-Մայիս 1.1960թ.ին Եղբ.Չաթալեանը կ՝անդամակցի իր բնակավայր
(Քերքուկ քաղաքի) Հ.Մ.Ը.Մ.ական ընտանիքին
-1965 Թ.ին նա մաս կազմած էր Հ.Մ.Ը.Մ. Քերքուկ-ի գրական եւ գեղարուեստական
յանձնախումբերուն եւ մաս կազմած է շատ մի թատերգութիւններուն օրինակ ( -1965

«Եօթանասուննոց Փեսացուն» . -1965 թ. «Վեց ու կէս պորտի մնացեալ ժառանգը». -1966
թ.«Թութումի վաճառականը».-1967 թ. «Թիւ 5 Խելագարը»--1968 թ.«Ջարշլը Արդին աղա».
-1970 թ. «Տայի Կարապետ»):
1967 Թ.ին Երիտասարդ նկարիչը կանդամակցի պետական եւ Արաբական
Նկարչական Միութիւններուն, ուր 1982 Թ.է սկսեալ նա մասնակցած է Պետական եւ
Արաբական զանազան նկարչական ցուցահանդէսներուն. 2000 թ.ին Պաղտատի մէջ
մասնակցած է աշխարհային նկարչական ցուցահանդէսին :

Վեց ու կէս պորտի մնացեալ ժառանգը

Թիւ 5 Խելագարը

Տայի Կարապետ
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1995թ. սկսեալ նա կ՝շաղուի ազգային աշխատանքներուն ուր աւելի քան
24 տարիներ մաս կ՝կազմած էր Քէրքուկ (քաղաքի) համայնքի ազգային վարչութեան
թաղականութեան կազմին մէջ. Եղած էր Քէրքուկի Առաքելական Եկեղեցւոյ դպրոցի
վարչութեան անդամներէն մէկը:
Հոլանդական Ալմելօ քաղաք արտագաղթ եղբայրը կշարունակէ իր ազգային
պարտաւորութիւններու եռանդը ուր .-6 Սեպտեմբեր 2009 թ.ին Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի սրահին մէջ կ՝կազմակերպէ
իր առաջին լուսանկարչական ցուցահանդէսը:
-28Մայիս 2013թ. Ալմելօի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ սրահին մէջ կ՝կազմակերպէ
իր երկրորդ նկարչական ցուցահանդէսը (Տարուայ չորս եղանակները) թէմայով:
-24 Ապրիլ 2014թ.ին նկարչական ցուցահանդէս Ալմելօի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ
Եկեղեցւոյ տարածին մէջ (Հայոց Ցեղասպանութեան 99 տարելիցի, հուշահամալիրի
բացման նուիրուած « Եղեռնի հուշահամալիրի կառուցման ժամանակաշրջանն
աշխատանքներու »թեմայով):
Եղբ. Չաթալեանը ստացած է :
- 22 վկայագիրներ.
- 8 Շնորհակալ գիրեր.
- 6 Իրաքի օրաթերթերու զրոյցներ.
- 2 Պետական(Իրաքի) հերուստաընկերութիւններու
հարցազրոյցներ.

80 տարեկան Եղբ. Վրեժ Չաթալեան իր մահկանացուն կնքեց 9 Նոյեմբեր 2021-ին
Հոլանդական Ալմելօ քաղաքին մէջ:
Միութեանս 24րդ անդամական ընդհանուր ժողովը որը տեղի ունեցաւ
Շաբաթ, 13 Նոյեմբեր 2021-ին` շնորհակալութեամբ գնահատելով եղբ
Նազար Չաթալեանի անգնահատելի նիւթական աջակցութիւնը միութեանս
նորակառոյց շէնքի շինարարութեան աշխատանքներին, որոշեց .Միութեանս
նորակառոյց շէնքի սրահը անուանակոչել (ԵՂԲ. ՎՐԷԺ ՉԱԹԱԼԵԱՆ) սրահ:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
-Հաղորդագրութիւն.
-Հ.Մ.Ը.Մ.Ի Կեդրոնական Վարչութեան լիագումար նիստերը ընթացք
առին Երեւանի մէջ.
-Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչն այցելութիւնը Երեւանի մէջ իր
լիագումար նիստերը գումարող Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան.
- Պռոշեանի զօրած Պանթէոն այցելութիւն .
- «ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ» Բանակավայրի անուանակոչութեան
արարողութիւն.
- «ԱՆՄԱՀ ԽԻԶԱԽՆԵՐԻ» Յուշարձանի բացում Բիւրականի
բանակավայրի մէջ.
- ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ական քարոզչական Ա. Առցանց սեմինարը (Մաս –Ա).
- ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ական քարոզչական Ա. Առցանց սեմինարը (Մաս –Բ).
-ՏԵՍԱՆՈՒԹ.
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելoյի 24րդ Անդամական ընդհանուր ժողով-Եղբ. Ֆէտի Գազանճեան ի այցելութիւնը...........
-Կաղանթի խրախճանք.
-Սրահի ոտնագնդակի մրցաշարը.
-Եղբ. Յակոբ Գասբարեան եւ Արարատեան կարգ.
- Տեղեկութիւններ Արարատեան կարգի մասին
-Գոյժ.
-Կենսագրական տեղեկութիւններ Եղբ. Վրէժ Չաթալեանի մասին.
- Բովանդակութիւն
Կայք էջ . Website : homenetmenalmelo@yahoo.nl
Facebook
Instagram

: https://stichtinghomenetmen.nl/
: Homenetmen Almelo / ՀՄԸՄ Ալմելօ
: homenetmenalmelo

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