


ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԴԼԵԱՆ 

 

Բոլոր ազգերու պատկանող լրջամիտ 
խորհողներ, կառավարութեանց պետերէն եւ 
համալսարաններու ուսուցիչներէն սկսեալ, կը 
գնահատեն սկաուտութիւնը, իր իրական 
արժէքովը. այն է՝ իբր լուրջ կազմակերպութիւն 
մը, որ նպատակ ունի նոր սերունդը պատրաստել 
ոչ միայն հոգեբանական, մանկավարժական 
նորագոյն ամէնէն լուրջ սկզբունքներու 
համաձայն, այլեւ՝ ընկերային նոր պահանջներու 
հիման վրայ։ 

 

 

Յառա՜ջ, ուրեմն, ինչպէս կ՚երգէին երբեմն Պոլսոյ 
սիրեցեալ հայ սկաուտները, յառա՜ջ անվեհեր, 
սիրելի՛ երիտասարդներ, բարի է գործը զոր կը 
կատարէք, ազգին երախտագիտութիւնն է ձեր 
վարձքը։ Յառա՜ջ։” 

“Ամէն բանէ առաջ, նոր սերունդին 
բարոյական ուժերը պէտք է խնայել,  
եւ ես չեմ գիտեր այս նպատակին 
ծառայող աւելի լաւ միջոց՝ քան 
սկաուտութիւնը։  



 

 

 
 
Երկուշաբթի, 2 մարտ 2020-ին, շնորհաւորական հանդիպում մը 
ունեցանք Լիբանանի նոր կառավարութենէն ներս հայ 
համայնքը ներկայացնող՝ երիտասարդութեան եւ 
մարմնակրթութեան նախարար Վարդինէ Օհանեան- 
Գէորգեանին հետ:   
 
Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ ընդհանուր ակնարկ մը 
նետելու  ՀՄԸՄ-ի Սկաուտական աշխատանքներուն:  
 
Հանդիպումին ընթացքին պատուիրակութեան 
անունով,Շրջանային Սկաուտական խորհուրդի ատենապետ՝ 
եղբ. Ժան Քէչէճեան եւ Շրջանային ընդհանուր խմբապետուհի՝ 
քոյր Ալիք Տէր Պետրոսեան ներկայացուցին,  ՀՄԸՄ-ի 
Լիբանանի յառաջիկայ երկամեայ ծրագիրներուն  
առընչութեամբ տեղեկութիւններ:     
 
 Լիբանանահայութեան ներկայ մարտահրաւէրները 
դիմակալելու եւ երիտասարդութեան ու սկաուտութեան  
կենսունակութիւնը երաշխաւորելու առումով, 
պատուիրակութիւնը  պատրաստակամութիւն յայտնեց 
աջակցելու ու համագործակցելու նախարարութեան հետ:  
 
 Նախարարը իր կարգին փոխանցեց  թէ, երիտասարդական 
նպատակաուղղուած գործունէութիւնը աշխուժացնելու 
միտումով՝ նախարարութիւնը նեցուկ  պիտի կանգնի բոլոր 
կամաւոր աշխատանքներուն:  
 
Հանդիպումին աւարտին, պատուիրակութիւնը յաջողութիւն ու 
բարի երթ մաղթեց նախարարին: 

Այցելութիւն` երիտասարդութեան եւ 
մարմնակրթութեան նախարարին 



ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային Խմբապետութեան 
նախաձեռնութեամբ` երկուշաբթի, 2 մարտ 2020ին, 
երեկոյեան ժամը 8:30ին, Երեւանեան կեդրոնին մէջ 
տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն մը, "Քորոնա" ժահրէն 
զերծ մնալու մասին։  
Դասախօսն էր' քոյր Թամար Գապագեան- Հաշէօլեան։  
 
Քոյր Թամար հակիրճ ձեւով  ներկայացուց Քորոնա 
Ժահրը թէ ինչպէս ծնունդ առաւ Չինաստանի Ուհան 
քաղաքէն եւ տարածուեցաւ բոլոր  աշխարհին: 
 
Վերոնշեալ դասախօսութեան ներկայ էին ՀՄԸՄ-ի 
Լիբանանի մասնաճիւղերու խմբապետական 
կազմերէն  46 քոյրեր ու եղբայրներ: 

Դասախօսութիւն` Քորոնա ժահր 



       Առցանց Հաւաքներ 

Գիտակցելով թագաժահրի (Corona) վտանգին և անոր 
տարածումը կանխարգիլելու նպատակով հաւաքական 
աշխատանքներու դադրեցման կարեւորութեան, ՀՄԸՄի 
Լիբանանի սկաուտական հաւաքները 
ժամանակաւորապէս կանգ առին: 

 Սկաուտը միշտ պատրաստ նշանաբանով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի բոլոր 
մասնաճիւղերը մղուեցան կազմակերպելու առցանց 
դաստիարկչական  յայտագիրներ, դաստիարակելու բոլոր 
սկաուտները։ 
 

 

 

 

ՀՄԸՄի Լիբանանի մասնաճիւղերու խմբապետական ժողով 

Հետեւեցէք մեր բոլոր աշխատանքներուն` առցանց 
 

@scoutsofhomenetmenlebnaon 

https://www.instagram.com/scoutsofhomenetmenlebanon/
https://www.instagram.com/scoutsofhomenetmenlebanon/


 

 

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պէյրութի մասնաճիւղ 

Հիմնուած `1924 

Առցանց հաւաքներուն 

համակերպիլը ինքնին 

մարտահրաւէր մըն էր՝ հեռանալ 

ծրագիրներ մշակելու դասական 

ոճէն ու ստեղծագործել նոր 

յայտագիրներ, զորս կարելի է 

իրագործել առցանց դրութեամբ, 

տուներէն ներս ու անհատական 

գետնի վրայ. յայտագիրներ, 

որոնք միաժամանակ 

հետաքրքրական են ու մատչելի 

բոլոր տարիքի համապատասխան 

բաժանումներուն, որոնք միեւնոյն 

ժամանակ կը փոխանցեն 

սկաուտական հմտութիւններ ու 

կը պարբակեն անդամին միտքն 

ու մարմինը զարգացնող 

գիտելիքներ:  

@homenetmenbeirut 

https://www.instagram.com/homenetmenbeirut/
https://www.instagram.com/homenetmenbeirut/


 

 

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղ 

Հիմնուած `1935 

@homenetmenbourjhamoud 

https://www.instagram.com/homenetmenbourjhamoud/
https://www.instagram.com/homenetmenbourjhamoud/


 

 

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Այնճարի մասնաճիւղ 

Հիմնուած `1948 

@homenetmenanjarscouts 

https://www.instagram.com/homenetmenanjarscouts/
https://www.instagram.com/homenetmenanjarscouts/


 

 

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Անթիլիասի մասնաճիւղ 

Հիմնուած `1970 

@homenetmenanteliasscouts 

https://www.instagram.com/homenetmenanteliasscouts/
https://www.instagram.com/homenetmenanteliasscouts/


 

 

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Ժտէյտէի մասնաճիւղ 

Հիմնուած `1974 

Այսպիսով, ամէն շաբաթ, 

իւրաքանչիւր խմբաւորում կը 

շարունակէ իր յայտագիրները, 

որոնք կամ տեսերիզի միջոցաւ կը 

զետեղուին մասնաճիւղի 

Facebook-ի ու Instagram-ի էջերուն 

վրայ, կամ կը կատարուին 

ուղղակի ձեւով առցանց 

հաւաքոյթի հարթակներու վրայ 

(օրինակ՝ Zoom): Անդամները, 

իրենց կարգին, կ'ուղարկեն 

նկարներ, որոնք ցոյց կու տան 

անոնց տունը կատարած 

աշխատանքները: 

@homenetmenjdeideh 

https://www.instagram.com/homenetmenjdeideh/
https://www.instagram.com/homenetmenjdeideh/


   Երէց և Պարմանուհի Ճիւղի 

Առցանց Յայտագիր 

Տան մէջ պատրաստուած ձեռքի մաքրմանի միջոց 
(hand sanitizer) 

Պէտք ունիք՝ 
⅔ գաւաթ alcohol (նուազագոյնը 
91%) 
⅓ գաւաթ ալոէ վերայի ժել 
4 կաթիլ բուրումնաւէտ իւղեր 
(ընտրողական) 
Փոքր մաքուր շիշ 
Պատրաստութեան ձեւ՝ 
Պնակի մը մէջ խառնել alcohol-ը, 
ալոէ վէրայի ժելը եւ 
բուրումնաւէտ իւղը եւ ապա 
լեցնել փոքր շիշին մէջ։ 

Պատրասեց՝  Երէց և Պարմանուհի ճիւղերու խմբապետուհի 
   Քոյր՝ Ալին Արապաղեան - Պապէեան 



         Արի և Արենուշ Ճիւղի      

 Առցանց Յայտագիր 



         Արի և Արենուշ Ճիւղի      

 Առցանց Յայտագիր 

Պատրասեց՝ Արի և Արենոյշ  ճիւղերու խմբապետ 
                եղբ.՝ Սերուժ  Ծառուկեան 



   Գայլիկ և Արծուիկ Ճիւղի 

Առցանց Յայտագիր 



   Գայլիկ և Արծուիկ Ճիւղի 

Առցանց Յայտագիր 

Պատրասեց՝  Գայլիկ և Արծուիկ ճիւղերու խմբապետուհի 
Քոյր՝ Լոռի Պիլալեան 



 
եկէք մոկլիներ միասնաբար կարդանք  
Թափթփած մանչուկին պատմութիւնը 
 
 

Թափթփած մանչուկը 

   Կար ու չկար մանչուկ մը կար,որ շատ չարուկ եւ 
աղտոտ էր,միշտ մամային կը նեղացնէր 
որովհետեւ խաղալիքները կը թափթբեռ ու ետ չէր 
հաւաքէր.բնաւ չէր ուզեր լոգնալ եւ լուացուիլ. 
 Առտու երբ արթննար ոչ ակռաները կը վրձինէր 
ոչ ալ երեսը կը լուար. Ան նոյնիսկ ընկեր չունէր: 
 Oր մը ան մամային ըսաւ.-Կ՝ուզեմ ընկերներ 
ունենալ եւ հետերնին խաղալ  
Մաման ըսաւ.-Գնա՝ պարտէզ,ընկերներդ հոն 
քեզի կը սպասեն: 
 Մանչուկը ուրախութեամբ վազեց,հասաւ 
պարտէզ ու տեսաւ բադիկը,նապիկը,եւ կատուն 
իրարու հետ կը խաղան: 
Ան հարցուց.-դուք իմ ընկերներս է՞ք  
- Ո՝չ,Ո՝չ,Ո՝չ, մենք չենք ուզէր աղտոտ մանչուկի 
ընկերները ըլլալ,տես՝ մենք ինչ մաքուր ենք: 
 Քիչ ետք հեռուն,խոզուկը եկուր կը պոռար ես քու 
ընկերդ կ՝ըլլամ,միասին ցեխին մէջ կը 
խաղանք,տես՝ դուն ալ ինծի պէս աղտոտ ես: 
 Մանչուկը այս լսելուն պէս,վազելով տուն կը 
վերադարնայ եւ մամայէն կը խնդրէ որ իրեն oճառ 
ջուրով լոգցնէ եւ կը խոստանայ մաքուր ու կոկիկ 
ըլլայ: 
 
 

  Մոկլի Ճիւղի Առցանց 

Յայտագիր 



  

 
 

Մոկլի Ճիւղի Առցանց 

Յայտագիր 

 Պատրասեց՝  Մոկլի ճիւղի խմբապետուհի 
            Քոյր՝ Մեղեդի Պուտագեան  



  

Նոյնիսկ Տունէն 
 

#ՄնանքՏունըԲայցՄնանքՄիասին 

Սկաուտը Միշտ՝ Պատրաստ....... 
 
     

@Scoutsofhomenetmenlebanon 


