«Պատուոյ վրայ երդնուլ
ազգին ու հայրենիքին
որեւէ կերպով օգտակար
ըլլալ»
ՇԱՒԱՐՇ ՔՐԻՍԵԱՆ

“Ազգասիրութեան ամէնէն կարեւոր
գործերէն մէկն է սիրելի անոնք, որոնք օր մը
ազգին նայուածքները, յոյսերը,
ակնկալութիւնները իրենց վրայ պիտի
կեդրոնացնեն, ամէն հայ տղու եւ ամէն
ծնողքի համար մեր ստեղծած նոր
շարժումը, Հայ Պոյ Սկաուտներու շարժումը
-հաւատքի չափ նուիրական պէտք է ըլլայ,
որովհետեւ ան հիմնուած է
ազգասիրութեան եւ բարոյականութեան
առաջնորդող գաղափարներուն վրայ։
Մեր երդումը շատ կարճ ու պարզ պիտի
ըլլայ. հրաւէրը ազգային է, որովհետեւ
յառաջ գալիք բարիքը ազգային պիտի ըլլայ.
այդ երդումը կը պարտադրէ. ։
Այս երդումը գիտակցօրէն կ՚ընեմ, այս
երդումին տակ կը ստորագրեմ ու ձեզի
կ՚ըսեմ պիտի չուզէի՞ք ինծի պէս ընել։”

´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÁ î³ñ»óÝ»ñÁ Ú³ñ·»Éáí
Այնճարի մասնաճիւղ | Լոռի փաղանգ

“Ø»Ýù Û³çáÕ»ó³Ýù µ³ñ»Ï»Ý¹³ÝÇ ³éÃÇõ
í»ñ³Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ ¨ áõñ³ËáõÃÇõÝ å³ñ·»õ»É
Ù»ñ ï³ñ»óÝ»ñáõÝ”
Ð.Ø.À.Ø.Ç ²ÛÝ×³րÇ Ø³ëÝ³×ÇõÕÇ ÈáéÇ ÷³Õ³Ý·Á
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ È.ú.Ê.Ç ²ÕÃ³Ù³ñ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ
Ñ»ï, 22 ÷»ïñáõ³ñ 2020ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»ó
ï³ñ»óÝ»ñáõ µ³ñ»Ï»Ý¹³Ý, Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ 48
ï³ñ»óÝ»ñáõ:
²ÝáÝù, »ñ·áí, å³ñáí áõ ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ë³Õ»ñáí
Ñ³×»ÉÇ å³Ñ ÙÁ ³ÝóáõóÇÝ, Í³ÝûÃ³ó³Ý
µ³ñ»Ï»Ý¹³ÝÇ ³õ³Ý¹áõÃեան ¨ ×³ß³Ï»óÇÝ
µ³ñ»Ï»Ý¹³ÝÇ ³õ³Ý¹³Ï³Ý “·Éáõñáí ³åáõñÁ”:
²õ³ñïÇÝ áõÝ»ó³Ý Ý³¨ Øáõë³ É»ñ³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý
“²åïÇÉÁ”:
“²Ûë Û³ñ·³ÝùÁ ï³ñ»óÝ»ñáõÝ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ
áõñÇß ï»Õ ãÏ³Û: ÞÝáñÑ³Ï³É »Ýք ³Ûë Û³Ûï³·ÇñÁ
å³ïñ³ëïáÕÝ»ñáõÝ ¨ Çñ»Ýó ³éáÕç Ï»³Ýù ¨
Û³ñ³ï»õáõÙ:”

êáÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó äñÝ. Ú³Ïáµ Ð³×»³Ý

²Ù¿Ý ÏáÕÙ Íåïáõ³Í ëÏ³áõïÝ»ñ
Բարեկենդան

ä¿ÛñáõÃÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕ¿Ý
²ÝÃÇÉÇ³ëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕ
³ÝóÝ»Éáí äáõñ× Ð³Ùáõï¿Ý, Äï¿Ûïի¿Ý, ¼³ÑÉ¿¿Ý
Ñ³ëÝ»Éáí
²ÛÝ×³ր
µáÉáñÁ
³ÝËïÇñ
ïûÝ»óÇÝ
µ³ñ»Ï»Ý¹³ÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¨ ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ó»õ»ñáí,
Ù»Í»ñáí áõ ÷áùñ»ñáí:
²Ûëå¿ë ëÏ³áõïÝ»ñÁ Íåïáõ³Í` Ùñó»ó³Ý Çñ³ñ ¹¿Ù,
Ñ³×»ÉÇ Ë³Õ»ñáí, Ñ³Ù»Õ áõï»ëï»Õ¿ÝÝ»ñáí Ù»Í
Ë³Ý¹³í³ռáõÃ»³Ùµ áõñ³Ë Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóáõóÇÝ:
²ÝáÝù Í³ÝûÃ³ó³Ý ´áõÝ µ³ñ»Ï»Ý¹³ÝÇ ³õ³Ý¹áõÃեաÝ:
Ø³ëÝ³×ÇõÕ ÙÁ “ք³ջ ì³ñ¹³Ý” Ã¿Ù³Ûáí Û³ïáõÏ
ì³ñ¹Ý³Ýó å³ï»ñ³½ÙÁ Û³ïÏ³ÝßáÕ Ó»é³ÛÇÝÝ»ր
պատրաստելով, áõñÇß ÙÁ,
Èáñï ä¿ÛïÁÝ ö³áõÉÇ
ï³ñ»¹³ñÓÁ ïûÝ»Éáí, աÛÉ մ³ëÝ³×ÇõÕ ÙÁ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
²åïÇÉ-ÇÝ Í³ÝûÃ³Ý³Éáí:

ÒÇõÝÇ ´³Ý³ÏáõÙ
ÒÇõÝ³·Ý³óáõÃÇõÝ
Պէյրութի մասնաճիւղ

²õ³Ý¹³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í êÏ³áõï³Ï³Ý տարեկան
ÓÇõÝ³·Ý³óáõÃÇõÝÁ տեղի ունեցաւ 15 ¨ 16 ÷»ïáõ³ñÇ
2020ÇÝ ²Å³ÉÃáõÝ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ 123
ÙáÏÉÇ, ·³ÛÉÇÏ, ³ñÍáõÇÏ, ³ñÇ ¨ ³ñ»ÝáõßÝ»ñáõ ÇÝãå¿ë
Ý³եւ 30 ÍÝáÕÝ»ñáõ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý ç»ñÙ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç:
ÜáÛÝ Ãáõ³Ï³ÝÇÝ, ø³Ý³Ã ä¿ùÇß ßñç³Ý¿Ý Ý»ñë,
Ù³ë³Ý×ÇõÕÇ ¼³ñ»Ñ»³Ý ÷³Õ³Ý·Ç »ñ¿óÝ»ñն ու Ø»ÕñÇ
÷³Õ³Ý·Ç å³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñÁ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý ÓÇõÝÇ
µ³Ý³ÏáõÙÇ, ուր չարքաշութեամբ յաղթահարեցին
ցուրտ օդին, շինելով ձիւնէ քարայրներ ու գիշերելով
անոնց մէջ:

Պտոյտ
äáõñ× Ð³ÙáõïÇ մասնաճիւղ | ²ñÇ եւ ²ñ»Ýáõß խումբեր

16 ÷»ïñáõ³ñÇÝ կատրեցիÝ Çñ»Ýó »é³Ùë»³Û åïáÛïÁ,
այցելեցին Laser Tag ու ËÙµ³ÛÇÝ Ùñó³ÏóáõÃ»³Ùµ, Ù»Í
Ë³Ý¹³í³ռáõÃ»³Ùµ ëáñí»ցան` ÇÝãå¿ë
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÇÉ, ËÙµ³ÏÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ û·Ý»É ¨
µ³ñÓñ êÏ³áõï³Ï³Ý à·Ç-áí ÙñóÇÉ:

¸³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý
Ð.Ø.À.Ø.Ç ÈÇµ³Ý³ÝÇ ëÏ³áõï³Ï³Ý µáÉáñ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñÁ
ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Ý Çñ»Ýó ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý
¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñÁ ³é³çÇÝ »é³Ùë»³ÛÇ ÁÝÃ³óùÇÝ:
²Ûë ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñուն ընթացքին, ï³ñ³½³õáñÝ»ñáõÝ ÏÁ
÷áË³ÝóուիÝ` ³½·³ÛÇÝ, ÏñûÝ³Ï³Ý, ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý,
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý,
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý, Ù³ñ½³Ï³Ý ¨ ëÏ³áõï³Ï³Ý
·Çï»ÉÇùÝ»ñ ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û:
Անկախ արշաւներէ, մրցակցութիւններէ ու ընկերային
ջերմ մթնոլորտէ… Տարբեր մասնաճիւղերէ աւելի քան 200
տարազաւորներ ներկայ գտնուեցան դաստիարակչական
սեմինարներու տարբեր շրջաններ է ներս ու օգտուեցան
աւելի քան 45 դասախօսներու փոխանցած գիտելիքներէն
աւելի եւս զարգացնելով իրենց սկաուտական
գիտելիքներու պաշարը:

¸³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý
ìÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ
²ÛÝ×³ր Ù³ëÝ³×ÇõÕ¿Ý`øñ. ¶³ñûÉ ø¿ÝïÇñ×»³Ý ¨ ùñ. ÖÇõÉÇ
ö³Ùµáõù»³Ý ÏÁ íÏ³Û»Ý: “ú·ï³ß³ï ë»ÙÇÝ³ñ ÙÁÝ ¿ñ, Ýáñ
·Çï»ÉÇùÝ»ñ ³Ùµ³ñ»óÇնù ¨ É³õ Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóáõóÇÝù”:
²ÝÃÇÉի³ë Ù³ëÝ³×ÇõÕ¿Ý` øñ. ÖáÛ ä³ëáõë ÏÁ íÏ³Û¿ Ã¿
¹³ë³Ëûë³Ï³Ý ß³ñùÁ û·ï³Ï³ñ ¿ñ, ÙÃÝáÉáñïÁ ß³ï É³õ ¿ñ;
µáÉáñ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ Ë³Ý¹³í³é ¿ÇÝ Ã¿ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ¨ Ã¿ ÇÝùÝ³ßË³ïáõÃ»³Ý µ³ÅÝáí:

Äï¿Ûï¿ Ù³ëÝ³×ÇõÕ¿Ý »Õµ³Ûñ ÙÁ ÏÁ íÏ³Û¿, “²ÝÑ³Ùµ»ñ »Ýù Ù»ñ
êÏ³áõï³Ï³Ý »ñդáõÙÁ Ï³ï³ñ»Éáõ”:
äáõñ× Ð³ÙáõïÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕ¿Ý ³ñÍáõÇÏ ùáÛñ ÙÁ ÏÁ íÏ³Û¿, “Ù»Ýù
³ÝóáõóÇÝù ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ »ñÏûñ»³Û ë»ÙÇÝ³ñ ÙÁ áñ ¹ñոßÙáõ»ó³õ
Ù»ñ Ùïù»ñáõÝ Ù¿ç:
²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕ¿Ý` ùñ. ´³ñïÇ ²ñëÉ³Ý»³Ý ÏÁ íÏ³Ûէ,
“Երկօրեայ սեմինարի ընթացքին ծանօթացանք եւ զարգացուցինք
մեր սկաուտական, ազգային եւ միութենական գիտելիքները։
Սորվեցանք նախնական դարմանում եւ աւելի մօտէն
ծանօթացանք եկեղեցական եւ կրօնական նիւթերուն, ինչպէս
նաեւ սկաուտական նոր գիտելիքներով զարգացուցինք մեր
մտքերը”։

Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÙ
Ð.Ø.À.Ø.Ç ¸³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ìñ³·ÇÝ»ñáõ
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ï»¹ñáÝ³óáõÙÁ ïñ³Ù³¹ñáõ³Í ¿
Ð²Ú²ä²Ðä²ÜØ²Ü
²Ûëå¿ë` äáõñ× Ð³ÙáõïÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ÞáõßÇ ÷³Õ³Ý·Ç
å³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý ¹³ë³ËûëáõÃ»³Ý
ÙÁ` նիւթ` â³õ³ËùÇ ¨ Ãñù³ó³Í Ï³Ù ÇëÉ³Ù³ó³Í Ñ³յ»ñáõ
Ù³ëÇÝ:

â³ñù³ß Î»³Ýù
äáõñ× Ð³ÙáõïÇ մասնաճիւղ | ìÇ·¿Ý ¼³·³ñ»³Ý ÷³Õ³Ý·

êÏ³áõï³Ï³Ý Î»³ÝùÇ Ï³ñ»õáñ Ù¿Ï առաջադրանքը
չարքաշութիւնն է

Հաւատալով` “առողջ
միտք, առողջ մարմնի մէջ”,
կարգախօսին, երէցները
բարձր սկաուտական
ոգիով, չարքաշօրէն, իրենց
մասնակցութիւնը բերին
մարզական
հանգրուանային
խաղերուն:

Î³å»ñ…
Ð.Ø.À.Ø.Ç êÏ³áõïÝ»ñÁ å½ïÇÏ ï³ñÇù¿Ý ÏÁ ëáñíÇÝ
ëÏ³áõï³Ï³Ý Ñ³Ý·áÛóÝ»ñ, Ï³å»ñ, ÑÇõëù»ñ ¨
÷³ÃÃáõ³ÍùÝ»ñ, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí` անոնց մէջ
ձեռային հմտութիւն ու ստեղծագործ միտք զարգացնելը:
ԱÛë ÍÇñ¿Ý Ý»ñë äáõñ× Ð³ÙáõïÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ·³ÛÉÇÏÝ»ñÁ
ëï³ó³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³å»ñáõ Ù³ëÇÝ ¨ ³å³
·áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ÷áñÓ»óÇÝ ÏÇñ³ñÏ»É ï»ë³Ï³ÝÁ,
³ÝáÝù ßÇÝ»óÇÝ »éáï³ÝÇÝ»ñ ¨ Ë³ãÏ³å Ï³å»ñ:
6¿Ý 11 ï³ñ»Ï³Ý ·³ÛÉÇÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
áõÅ»ñáõÝ íëï³Ñ»Éáí, հաստատուն կապերով
Ó»é³ÛÇÝÝ»ñ պատրաստեցին:

ÎñûÝ³Ï³Ý
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Սկաուտները միշտ ներկայ եղած են հայկական
եկեղեցիներուն անուանակոչութեան տօնին ու ընդունելութեան
արարողութեան:
Դ³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñու միջոցաւ անոնք յաւելեալ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
կը ստանան հայ սուրբերու` կեանքին ու աշխատնքին մասին:
²Ûëå¿ë Ð.Ø.À.Ø.Ç ä¿ÛñáõÃÇ ²ñÍáõÇÏ »ñ³ÙÁ êáõñµ ê³ñ·ÇëÇ
²Ýáõ³Ý³ÏáãáõÃ»³Ý ïûÝÇÝ ³éÃÇõ áõÝ»ó³õ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ ÙÁ
êµ. ê³ñ·ÇëÇ Ï»³ÝùÇÝ Ù³ëÇÝ: Արծուիկները å³ïñ³ëï»óին ¨
í³×³é»óին êµ. ê³ñ·ÇëÇ ³Ýáõß»Õ¿ÝÝ»ñ` å³Ñå³Ý»Éáí
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ:
²ñÍáõÇÏÝ»ñÁ ½³ñ¹³ñ»óÇÝ ³Ýáñ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ ¨
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»áí Ï³½Ù»óÇÝ Çñ»Ýó »ñ³ÙÇÝ ëñïÇÏÁ:

ëÇñáÛ

