


ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ

Մեծ է դերը Հ.Մ.Ը.Մ.ին։

Այդ դերը լաւ ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է
ազգային բարձր գիտակցութիւն, այսինքն մեր
ուժերուն, մեր արժէքին, մեր ընթացքին եւ
նպատակին պայծառ ըմբռնում։

Յարգանք, պատկառանք եւ տեղը այս աշխարհի
մէջ՝ ուժով կը ստացուի, կը պարտադրուի եւ կը
ներշնչուի։ Իսկ ուժեղ են առոյգը, առողջն ու
կորովին։

Կը հետեւի թէ Հ.Մ.Ը.Մ. ազգային հիմնարկութիւն է,
եւ այս կցորդ գաղափարներէն ազգայինն է
հիմնականը, հանրութեան համակրութիւնը ատով է
պայմանաւոր եւ ատոր մէջ է հանրային արժէքը։

Մեծ է դերը Հ.Մ.Ը.Մ.ին



ÌÝ³Í ¿ ä¿ÛñáõÃ 1969Ç Ø³ñï 15-ÇÝ:

²Ý¹³Ù³Ïó³Í ¿ Ð.Ø.À.Ø.ÇÝ Ý³Ë Çµñ ï³ñ³½³õáñ 

¶³ÛÉÇÏ, ³å³ ²ñÇ եւ ºñ¿ó: ²õ»ÉÇ áõß Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ 

Ð.Ø.À.Ø.-Ç Ñ»Í»É³ñß³õÇ ËáõÙµÇÝ:

17 ²åñÇÉ 1992-ÇÝ, ÏÁ Ù»ÏÝÇ Ð³Û³ëï³Ý ³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ

²ñó³Ë:

²ñó³Ë»³Ý ¶áÛ³å³Ûù³ñÇ ²½³ï³Ù³ñïÇÏ ¨ Ð.Ø.À.Ø.-

³Ï³Ý »Õµ³Ûñ ìÇ·¿Ý ¼³ù³ñ»³Ý ÏÁ Ý³Ñ³ï³ÏáõÇ 

ÉÇë³·áñÇ µ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ³ó 1992-ÇÝ Ù³ÛÇë 8ÇÝ, ոõ 

ÏÁ ÙÇ³Ý³Û Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ÝÙ³ÑÝ»ñáõ ÷³Õ³Ý·ÇÝ:

ÎÁ Ã³ÕáõÇ ºé³µÉáõñÇ Ý³Ñ³ï³Ï³ó å³ÝÃ¿áÝÁ, ºñ»õ³Ý:

ÊáõÝÏ áõ ÙáÙ ³ÝÃ³é³Ù ÛÇß³ï³ÏÇ¹:

ºÕµ. ìÇ·¿Ý ¼³ù³ñ»³Ý
15 Ø³ñï 1969 - 8 Ø³ÛÇë 1992



Հովանաւորութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութեան, նախաձեռնութեամբ 
Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի Լիբանանի Շրջանային Սկաուտական 
Խորհուրդին եւ խմբապետութեան, համադրաբար 
Պուրճ  Համուտի քաղաքապետութեան, 15 մայիս 
2020-ին, հայութեան սիրտը համարուող, Պուրճ 
Համուտի շրջանին մուտքը գտնուող պատին վրայ 
զետեղուեցաւ, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Լիբանանի մէջ գործօն 
մասնաճիւղերուն անունները եւ հիմնադրութեան 
թուականները ներկայացնող, ինչպէս նաեւ 
սկաուտական ճիւղերու նկարներ խորհրդանշող 
պաստառ մը։

«Բարձրացիր - բարձրացուր» նշանաբանով, 
Խրոխտ ու հաստատ քայլերով դէպի յառաջ...

Ð³Û êÏ³áõïÇ úñ



Կազմակերպութեամբ Լիբանանի 
երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան 
նախարարութեան, համադրաբար Լիբանանի ներքին 
գործոց նախարարութեան եւ գործակցութեամբ 
Լիբանանի սկաուտական Ֆետերասիոնին՝ 10 մայիս 
2020-ին, Լիբանանի Սկաուտական միութիւնները 
ինչպէս նաեւ Հ. Մ. Ը. Մ.-ի սկաուտները, տարբեր 
շրջաններու մէջ Լիբանանեան արտադրութեամբ 
վարդեր նուիրեցին ու շնորհաւորեցին մայրերու 
տօնը։

Բիւր յարգանք եւ երախտագիտութիւն հայութեան 
ճրագը բոցավառ պահած հայ մայրերուն։

Ձեր Տօնը Շնորհաւոր Հայ մայրեր



Մայիս 28, 1918-ն Հայ ժողովուրդի յաղթանակի,
ազգային հպարտութեան եւ վճռակամութեան
փառապանծ տօնն է: Ողջ հայութեան համար,
յարութեան եւ գոյատեւումի տօն:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի լիբանանի շրջանը, իւրաքանչիւր տարի,
աւանդութեան վերածած է Մայիս 28ի փառատօնը՝
ուր, կը համախմբուէր ոչ միայն Հ.Մ.Ը.Մ.ը, այլեւ
ամբողջ լիբնանահայութիւնը։

Այս տարի սակայն, Քորոնա թահաժահրի
համաճարակի պատճառով, կարելի չէր
շարունակել այս աւանդութիւնը՝ նոյն ձեւով։

Կարելի չէր նաեւ ջնջել այս տօնը։
Այդ պատճառով ալ Հ.Մ.Ը.Մ.ի լիբանանի
Շրջանային խմբապետութիւնը, կազմակերպեց
Մայիսեան յաղթանակի առցանց ձեռնարկը։
Դիտելու համար սեղմել հոս

Ø³ÛÇë»³Ý Ú³ÕÃ³Ý³Ï

https://www.facebook.com/ScoutsOfHomenetmenLebanon/videos/2687276654888667/


الملتقى الوطني حول أهداف

التنمية المستدامة وكيفية تنفيذها

ÐÇÝ·ß³µÃÇ, 28 Ø³ÛÇë 2020-ին, յետմիջճրէին ժամը 4:00-¿Ý 

մինչև երեկոյեան ժամը 6:00 տեղի ունեցաւ Լիբանանի 
êÏ³áõï³Ï³Ý ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í webinar-Á 

·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ UNDP-Ç (ՄԱԿ-ի Զարգացման
Ծրագրի) ¨ մասնակցութեամբ Լիբանանի սկաուտական 
շարժումներու ներկայացուցիչներուն։

ՀՄԸՄ-ի կողմէ իրենց մասնակցութիւնը բերին, ՀՄԸՄ-ի 
Լիբանանի Շրջանային ընդհանուր խմբապետուհի քոյր Ալիք 
Տէր Պետրոսեան; Þñç³Ý³ÛÇÝ ÊÙµ³å»ïõáÑÇ øñ. 

èáõåÇÝ³ Ê³Ûե³Ã ¨ øñ. ÈáéÇ äÇÉ³É»³Ý, Ð.Ø.À.Ø.Ç 

Լիբանանի Շրջանային խմբապետութեան

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, ÈÇµ³Ý³ÝÇ êÏաուտական

ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ Ùûï :

مم في اطار الشراكة بين االقليم العربي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية وبرنامج اال
وبحضور األمين العام للمنظمة الكشفية العربية األستاذ  UNDPالمتحدة اإلنمائي 

ة عمرو حمدي ومديرة البوابة العربية للتنمية السيدة فرح شقير وأعضاء الهيئة اإلداري

أجندة التحاد كشاف لبنان، انطلقت ورشة العمل الوطنية االفتراضية االولى التعريفية ب

.وأهداف التنمية المستدامة، والتي قدمتها السيدة ليال وهبة من البوابة العربية2030



Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պէյրութի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1924

Մայիս ամսուան ընթացքին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պէյրութի...

ՄՈԿԼԻՆԵՐԸ
◦ Շնորհաւորեցին իրենց մայրերուն տօնը
◦ Վերյիշեցին պտուղներուն անուններն ու 
անոնցմով պատրաստեցին աղցան:

◦ Տեսերիզով մը վերապրեցան իրենց
սկաուտական լաւագոյն յիշատակները:

ՊԶՏԻԿ ԱՐԾՈՒԻԿՆԵՐԸ
◦ Գիտակցեցան մարմնի մաքրութեան
կարեւորութեան:

◦ Խաղերով ու հարցումներով ըմբռնեցին
վերամշակման գաղափարը և 
շնորհաւորեցին իրենց մայրերուն տօնը:

◦ puzzle-ով ծանօթացան ՀՀ զինանշանին:

ՄԵԾ ԱՐԾՈՒԻԿՆԵՐԸ
◦ Իմացան ինքնամեկուսացման մասին:
◦ Ուտելիքի թիթեղով ձեռային կազմեցին
իբր վերամշակում ու շնորհաւորեցին
իրենց մայրերուն տօնը՝ նամակներով:

◦ Մասնակցեցան առցանց զարգացման
մրցումի՝ ՀՀ Ա. անկախութեան նիւթով:

ԳԱՅԼԻԿՆԵՐԸ
◦ Արծուիկներուն հետ միասին,
ծանօթացան Մայիս 1-ի խորհուրդին:

◦ Ունեցան առցանց հանդիպումներ:
◦ Պատրաստուեցան առցանց խաղալու
mafia-police և յիշողութեան խաղ:

ԱՐԵՆՈՅՇՆԵՐԸ
◦ Մասնակցեցան կանչ հնարելու
խմբակային մրցակցութեան մը:

◦ Վերամշակման ու կենսոլորտային
կայունութեան մասին իմացան և
կենսոլորտին պահպանման համար
թելադրանքներ տարածեցին:

◦ Առաջնորդներուն պատրաստած 
խաղերուն մասնակցեցան:

ԱՐԻՆԵՐԸ
◦ Կանչ գուշակելու մրցում մը ունեցան:
◦ Խմբակային զարգացման մրցումի մը
մասնակցեցան:

◦ Առցանց battleship խաղացին:
◦ Մայիսեան անկախութեան կերտման
մասին դասախօսութեան հետեւեցան:

ՊԱՐՄԱՆՈՒՀԻՆԵՐԸ
◦ Իրենց Մեղրի փաղանգի պատմութիւնը
ներկայացուցին, վկայութիւններով՝
նախկին փաղանգապետուհիներու:

◦ ֆիլմ գուշակելու մրցում մը ունեցան:

ԵՐԷՑնԵՐԸ
◦ Առցանց pictionary խաղացին:
◦ Հ.Մ.Ը.Մ. Անթիլիասի Բաբգէն Սիւնի
փաղագին հետ, խառն խմբակներով,
ունեցան զարգացման մրցում մը:

Փաղանգները իրենց մասնակցութիւնը 
բերին, Շրջանային խմբապետութեան
կազմակերպած Rally Paper-ին,յաղթական 
առաջին երեք դիրքերը գրաւեցին 
Թեհլիրեան, Յաղթանակ և 
Արամ Փաշա խմբակներով :

Փաղանգները խաղացին իրարու ճանչնալու 
մրցում մը, և ի յայտ եկաւ թէ, Երէցները

աւելի լաւ կը ճանչնան պարմանուհիներուն:



Հայաստանի առաջին հանրապետութեան անկախութիւնը:

Մասնաճիւղի  եւ միաւորի խմբապետները
տեսերիզով մը փոխանցեցին բնութեան մէջ 

արշաւելու համար անհրաժեշտ տեղեկութիւններն ու 
նախազգուշութիւնները, քաջալերելով սկաուտները, որ 

յարմար առիթին, ընտանեկան արշաւներ կատարեն, 
ապահո՛վ ձեւով տուներէն դուրս ելլելու համար:

Յետոյ, ուղիղ միացումով մը, խմբապետները, 
անդամներն ու էջի հետեւորդները հանդիպեցան ու 

իրար հետ զրուցեցին, լսեցին հետաքրքրական 
տեղեկութիւններ, ստացան մարտահրաւէրներ ու 

խաղացին հարցում-պատասխանի խաղեր:

Սկաուտական բոլոր խումբերը մասնակցեցան մասնաճիւղային, 
սովորականէն քիչ մը տարբեր առցանց հաւաքի մը: 

Մասնաճիւղի սկաուտները մասնակցեցան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 
Լիբանանի Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդին 

ու Խմբապետութեան կազմակերպած առցանց 
տօնակատարութեան, որուն մէջ դեր ունեցաւ 

իւրաքանչիւր խումբ՝ իր ճիւղի յայտագրին ընդմէջէն:

Մասնաճիւղը ՀՀ Ա. անկախութիւնը նշեց նաեւ 
խումբերու յայտագիրներով եւ պատրաստելով 

օրուան խորհուրդով շնորհաւորագիր մը:

Սկաուտները իրենց հետեւորդները հրաւիրեցին սկաուտական կեանքին 
վերաբերող մարտահրաւէրներու, ինչպէս նաեւ 

զանոնք ծանօթացուցին աշխարհահռչակ կիներու: 

Սկաուտները ետմղումներով վերապրեցան տարբեր տեսակի 
ձեռնարկներու ընկերական հաճելի մթնոլորտը:

@homenetmenbeirut

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


Գայլիկ Վոհմակները եւ 
Արծուիկ Երամները 
ունեցան երկու ուղիղ եթեր
յայտագիրներ՝
• Շուշիի Ազատագրում 
• Մայրերու Օր
• Երկիր Մոլորակ 

Միջազգային Օր
• Աշխատաւորներու Օր

Մոկլի Վոհմակը ունեցաւ երկու 
ուղիղ եթեր յայտագիրներ՝
• Մայրերու Օր
• Սննդարար Ուտելիքներու 

մասին 

Արծուիկ Բ.Երամը շաբաթական զանազան 
յայտագիրներով զարգացուó
³ñÍáõÇÏÝ»ñáõ գիտելիքները: Հոս քոյրերը 
սորվեóան քարտ¿սը եւ աշխարհի տարբեր 
երկիրներու մասին ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ

ëï³ó³Ý:

Մայիս 28-ի առիթով Մոկլիները 
պատրաստեցին եéագոյնով ներկուած 
դիմակներ:

Իսկ Գայլիկները պատրաստեցին 
քարոզարշաւ մը գրելով անկախութեան 
հերոսներուն անունները եւ 
խոստանալով՝ 

Մենք ենք մեր
Յաղթանակներուն
Տէրն ու
շարունակողը:

Տօնդ Շնորհաւոր 
Անկախ 
Հայաստան:

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1935



Երեցական «Վիգէն 
Զաքարեան» եւ 
Պարմանուհիներու «Շուշի» 
Փաղանգները ունեցան 
առցանց դասախօսութիւն մը 
Շուշիի մասին ներկայացուց 
խմբավար, տուտուկահար, 
շուիահար մաեսթրօ Զաքար 
Քէշիշեան:

Արի խումբը zoom-ի վրայ 
Մայիսեան անկախութեան 
մասին դասախօսութիւն մը 
ունեցաւ Հրակ Տէտէեանի 
կողմէ:

Արենոյշ խումբի առցանց 
յայտագիրներէն կարգ մը 
նկարներ՝ (Battleship)-ի խաղ 
եւ գրչամանի ձեռային 
աշխատանք:

Պարմանուհի «Շուշի» 
փաղանգի առցանց 
Maquette - մանրապատկեր
պատրաստելու 
աշխատանք:

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1935

@homenetmenbourjhamoud



Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Այնճարի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1940

@homenetmenanjarscouts

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


Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Այնճարի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1940

@homenetmenanjarscouts

Հայաստանի 
Հանրապետութեան 

Ա. Անկախութեան 
102 Ամեակ

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


Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Անթիլիասի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1970

@homenetmenanteliasscouts

Մայիս ամսուան խումբերու յայտագիրներ

Մոկլի վոհմակի խմբապետական կազմը անհատաբար
կապուեցաւ անդամներուն հետ: Զեկուցեցին իրենց առօրեայ
կեանքին մասին։ Այլ հաւաքի մը ընթացքին, անդամները
պատրաստեցին ձեռային աշխատանք մը զարգացնելու համար
իրենց կեդրոնացումը։

Մոկլի վոհմակ

Գայլիկ վոհմակներ

Գայլիկ Բ. վոհմակի անդամները տեսերիզով մը ներկայացուցին, թէ
ի՞նչ կ'ուզեն ըլլալ ապագային։ Այլ հաւաքի մը ընթացքին,
խմբապետական կազմը կապուեցաւ անհատաբար անդամներուն
հետ. զեկուցեցին իրենց առօրեայ կեանքին և ամէնէն շատ
կարօտցած հաւաքներուն մասին։

Վերյիշելու համար սկաուտական գիտելիքները, Գայլիկ Ա.
վոհմակի խմբապետական կազմը պատրաստեց տեսերիզ մը,
որուն մէջ բացատրեց կենսոլորտի պահպանման
կարեւորութիւնը, քաջալերելով անդամները վերամշակելու
տարբեր տեսակի տան մէջ գտնուող իրեր։ Այլ հաւաքի մը
ընթացքին, խմբապետական կազմը կապուեցաւ անդամներուն
հետ Zoom-ի միջոցաւ եւ խաղացին «treasure hunt» խաղը։

Արծուիկ երամներ

Արծուիկ Բ. երամի խմբապետական կազմը կապուեցաւ
անհատաբար անդամներուն հետ, զեկուցելով իրենց առօրեայ
կեանքին ու յառաջիկայ սկաուտական աշխատանքներուն մասին։ Այլ
հաւաքի մը ընթացքին, անդամները պատրաստեցին մայրերու
տօնին նուիրուած ձեռային աշխատանք մը։

Արծուիկ Ա. Երամի խմբապետական կազմը պատրաստեց
զրոյց/դասախօսութիւն մը, որ կը բաղկանար հետեւեալ նիւթերէն՝
երամին օրէնքը, հինգ յօդուածները, խոստումը եւ հետախուզական
արշաւի նշանները: Այլ հաւաքի մը ընթացքին, zoom-ի միջոցաւ, հիւր
դասախօս՝ քոյր Լարա Շահպազեան միացաւ եւ արծուիկներուն
բացատրեց վերամշակումի տարբեր ձեւերը եւ անոնց կարեւորութիւնը:

Արի խումբ

Արի խումբը մասնակցեցաւ զրոյց-դասախօսութեան մը, որուն
նիւթն էր խմբակային դրութեան կարեւորութիւնը։ Այլ հաւաքի մը
ընթացքին, միացեալ յայտագիր մը ունեցան Արենուշական
խումբին հետ, որուն ընթացքին եղբ. Քրիստը զեկուցեց
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադրութեան մասին:

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


Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Անթիլիասի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1970

@homenetmenanteliasscouts

Մայիս ամսուան մասնաճիւղային յայտագիրներ

Արենուշական խումբի անդամները մայրերու օրուայ առթիւ
ձեռային աշխատանք մը պատրաստեցին եւ նուիրեցին իրենց
մայրերուն։ Իսկ Մայիս 28-ի յաղթանակին առթիւ, միացեալ
յայտագիր մը ունեցան Արիական խումբին հետ, որուն ընթացքին
եղբ. Քրիստը զեկուցեց Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան
հիմնադրութեան մասին:

ՀՄԸՄ-ի Անթիլիասի Բաբգէն Սիւնի եւ ՀՄԸՄ-ի Պէյրութի
Զարեհեան փաղանգները կազմակերպեցին միացեալ
զարգացման մրցում մը։ Ապա այլ միացեալ յայտագիր մը ունեցան
պարմանուհի «Ռուպինա» փաղանգին հետ, որուն ընթացքին
եղբ. Ռաֆֆի Գույումճեանը զեկուցեց ձեռային գծելու մասին:

Պարմանուհի «Ռուպինա» փաղանգի խմբապետական կազմը
զեկուցեց Լիբանանի մէջ գտնուող NGO-ներու մասին։ Ապա
միացեալ յայտագիր մը ունեցան Երէցական «Բաբգէն Սիւնի»
փաղանգին հետ, որուն ընթացքին եղբ. Ռաֆֆի Գոյումճեանը
զեկուցեց ձեռային գծելու մասին:

Արենուշական խումբ

Պարմանուհի փաղանգ

Երէցական փաղանգ

Մայիս ամսուան ընթացքին, մայրերու տօնին եւ
մայիսեան յաղթանակին առթիւ, ուղիղ եթերով
դիմատետրի ՀՄԸՄ-ի Անթիլիասի մասնաճիւղի
սկաուտներու էջէն ելոյթ ունեցան Զօյա Պարաղամեան եւ
Դրօ Գրիգորեան:

ՀՄԸՄ-ի Անթիլիասի մասնաճիւղի խմբապետական
կազմէն կարգ մը քոյրեր եւ եղբայրներ ինչպէս նաեւ
մասնաճիւղի շեփորախումբը, Կիրակի, 31 Մայիս
2020-ին մաս կազմեցին ՀՅԴ Աղբալեան
կոմիտէութեան կազմակերպած Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան հռչակման առցանց ձեռնարկին:

Ամէն տարի, Մայիս ամսուն, պաշտօնական դրօշակի արարողութեամբ
մը կը վերանորոգենք մեր ուխտը՝ արթուն պահակ ըլլալու մեր ազգին եւ
հայրենիքին: Աննպաստ այս պայմաններուն իսկ ՀՄԸՄ-ի Անթիլիասի
սկաուտները հաւատարիմ մնացին ու իրենց ուխտը կատարեցին
Ճեմարանի շրջափակէն ներս:

Ընկերային ցանցերու յանձնախումբը պատրաստեց
Մայիսեան յաղթանակի թեմայով Quiz մը, որ
տեղադրուեցաւ մասնաճիւղի սկաուտներուն Instagram-ի
էջին վրայ:

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


•Մարտահրաւէրը եղաւ կազմել 
ամենամեծ առցանց սկաուտական
խաչբառը, որ կազմուեցաւ 330 
բառերով։

•Քոյրերը նաեւ մարտահրաւէրներու 
միջոցաւ սորվեցան և իրարու 
սորվեցուցին սկաուտական 10 նոր 
հանգոյցներ, կապեր ու հիւսքեր։

•Պարմանուհիները ունեցան առցանց 
մտային զարգացման մրցում՝ խմբային 
աշխատանքով։

•Պարմանուհիները պատրաստեցին ու 
ներկայացուցին Հայաստանի 
Անկախութեան դէպքերուն մասին։

«Սօսէ Մայրիկ» 
Պարմանուհի 

Փաղանգ

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Ժտէյտէի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1974

@homenetmenjdeideh

Ծերանոցէն ներս եւ 
Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ բակէն 

ներս բոլոր 
մայրերուն 

նուիրեցին վարդեր 
ու ծաղիկներ 

շնորհաւորելով 
անոնցմէ 

իւրաքանչիւրին 
Մայրերու 

նուիրական տօնը։

Êմբապետական
կազմն ու 

անդամները, 
տեսահոլովակով շ

նորհաւորեցին 
իրենց մայրերը։

Արծուիկ Բ. երամի 
խմբապետական 

կազմը եւ 
անդամները, իրենց 

գեղեցիկ 
աշխատանքներով, 

շնորհաւորեցին 
իրենց թանկագին 

մայրերը։

Մոկլի 
վոհմակները

տեսահոլովակով
մը 

շնորհաւորեցին 
Մայրերու տօնը։

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


Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Ժտէյտէի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1974

@homenetmenjdeideh

Երգ եւ նուագ Artem 
Valter-ի «Armenia» երգը, 
կատարողութեամբ՝ քոյր 
Կայէլ Ապուսեֆեանի, 
նուագակցութեամբ՝ քոյր 
Կասիա Էճիտեանի եւ 
եղբ. Ճօ Ճինճեանի: 
Ինչպէս նաեւ 
մասնաճիւղի անդամները 
երգեցին Սարդարապատ 
երգը։

Առցանց 
տօնակատարութիւն 
Հայաստանի առաջին 
անկախութեան առթիւ, 
կատարողութեամբ՝ 
Վիգէն Տիշչէքէնեանին
Ուղիղ եթերով։

Պատրաստուեցաւ 
տեսերիզ մը, ուր 
մասնաճիւղին
անդամները Հպարտ 
հայեացքով ու 
հաստատ քայլերով կը 
տողանցեն իրենց 
տուներէն ներս։

Հայաստանի Ա. Անկախութիւն

Արծուիկ Ա. եւ Բ. երամի 
խմբապետական կազմը 

սորվեցուցին լիմոն ցանել մեր 
տուներէն ներս։

Արծուիկ Ա երամի անդամները սորվեցան ու
պատմեցին Մայիս 28ի՝ Հայաստանի Ա. 

Հանրապետութեան անկախութեան 
պատմութիւնը։

Արենոյշ Ա. եւ Բ. Խումբերը ունեցան առցանց "Rally 
paper“:

Արենոյշ Ա. Խումբի առցանց հաւաք՝ Սիլվիա Սէրայտարեան 
դասախօսեց «Առաջին Բոյժ Օգնութիւն»։

Արենոյշ Ա. խումբը զեկուցեց Հայաստանի Ա անկախութեան նիւթը, 
որմէ ետք քոյրերը ներկայացուցին իրենց ստեղծագործութիւնները: 

Արենոյշ Բ. խումբի առցանց հաւաք՝ բացատրուեցաւ սկաուտական 
տարազին ½³Ý³½³Ý բաժիններուն մասին:

Արենոյշ Բ խումբի անդամները սորվեցան խմբակին
կարեւորութիւնը եւ ընկերային յարաբերութիւնները

•Առցանց յայտագրի ընթացքին քննարկեցին Հայաստանի
Հանրապետութեան Առաջին անկախութեան օրերուն 
հանրապետութեան պատմութեան իրադարձութիւնները, ապա 
երէցները տասնեակային դրութեամբ պատրաստեցին 
տեսերիզներ։

•Առցանց հետախուզական յայտագիր մը, օգտագործելով 
հետախուզական նշաններ, հարցումներ պատասխանելով 
ծանօթացան Հայաստանի շրջաները:

•«Ով պիտի շահի միլիոնը» Զարգացման մրցում:

«Դաւիթ 
Բէկ» Երէց
Փաղանգ

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


Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պաուշրիէի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1998

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պաուշրիէի մասնաճիւղի սկաուտական 

առցանց յայտագիրները տեղի կ’ունենան Շաբաթ 

օրերը ժամը 16:00-էն 17:00:

Սոյն յայտագիրներուն ընթացքին սկաուտներուն կը 

փոխանցուին  սկաուտական, ազգային եւ 

ընդհանուր գիտելիքներ:

@homenetmbaoushrieh_fanar

Կիրակի 10 Մայիս 2020-ին, 

Պաուշրիէ մասնաճիւղի 

սկաուտները վարդեր նուիրեցին 

մայրերու օրուան առթիւ Սուրբ 

Վարդանանց եկեղեցւոյ առջեւ եւ 

Սուրբ Երրորդութիւն մատրան 

առջեւ, շնորհաւորելով մայրերու 

տօնը:



Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պաուշրիէի մասնաճիւղ

Հիմնուած `1998

@homenetmbaoushrieh_fanar

Մայիս 28՝

Թող ծածանի Եռագոյնը...

Եռագոյնի օրհնութիւն՝ 

Կիրակի 31 Մայիս 2020



Նոյնիսկ Տունէն

#ՄնանքՏունըԲայցՄնանքՄիասին

Սկաուտը Միշտ՝ Պատրաստ.......

@Scoutsofhomenetmenlebanon


