“Հ.Մ.Ը.Մ.ը կանգուն է, եւ
վստահութեամբ կը դիտէ ապագան։
Ան կը հաւատայ իր ճիգերուն ուժին,
ու իր իտէալին յաւերժութեան։ Ան կը
հաւատայ, թէ պիտի գա՛յ իր երազած
սերունդը”։
ԳՐԻԳՈՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադիրները առանց պատճառի չէ որ
որդեգրեցին ՀԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆ վերտառութիւնը։
Մարմնամարզական բառը բաւական չէր
հիմնադիրներուն իտէալը պարզելու համար։
Մեր որդեգրածը մարմնամարզը չէր միայն, այլ՝
մարմնակրթութիւնը, իր լայն, ամբողջական եւ
բարերար իմաստովը։
Հայ ժողովուրդի գլխուն պայթած փոթորիկները
Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընթացքն ալ խանգարեցին պահ մը, բայց
չկարողացան ջնջել նետուած բարերար սերմը։

ՀԻՆ ԱՐՄԱՏԻՆ ՆՈՐ ԾԻԼԵՐԸ
Ու մենք կը յիշեցնենք աշխարհին եւ
արիւնարբու թուրքին,որ չենք մոռցած մեր
անշիրիմ ու անթաղ նահատակները։
Ու անգամ մը եւս նահատակաց յուշարձանի
մը առջեւ ծունկի կու գանք՝ խունկ ու մոմ
վառելու բիւրաւոր նահատակներու
հոգիներուն։

ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԵՍԻԼՔ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի սկաուտները
կ’ոգեկոչեն Հայոց Ցեղասպանութեան
105Ամեակը
Մահուան տեսիլք – Սիամանթօ
Երաժշտութիւն՝ Մարտին Ահարոնեան
(Սուրբերու աչքեր)
Տեսերիզը դիտել հոս

Դասախօսութիւն`
Հայ Դատի Ներկայ Նուաճումներ

Ուրբաթ, 24 ապրիլ 2020-ին, երեկոյեան ժամը 9:00ին,
առցանց դասախօսեց եղբ. Սեւակ Պէլեան,
Գանատայի Հայ Դատի յանձնախումբի գրասենեակի
տնօրէն, Հայ դատի ներկայ նուաճումներուն մասին,
ներկայութեամբ 1000է աւելի ակնդիրներու :
Ան անդրադարձաւ Հայ Դատի դասական պայքարին
մասին, ինչ կը վերաբերի Հայկական
ցեղասպանութեան ճանաչման; Հայ դատի
զինուորագրեալներու պայքարին մասին աշխարհի
չորս դին,որոնք կը պայքարին նաև Հայաստանի և
Արցախի զինուորներու աéաքելութեան համար:
Եղբայրը շեշտեց թէ մենք այսօր ունինք չորս
օրակարգային սիւներ`
1. Մեր հայրենի երկու պետականութեանց` Արցախի
և Հայաստանի ամրապնդումն ու զարգացումը:
2. Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման
գործÁնÃացքը և Պահանջատիրական պայքարի
հիմնաւորումը:
3. Արեւմտահայաստանի և Ջաւախքի մէջ ապրող
մեր հայրենակիցներու իրաւունքներու
պաշտպանութիւնը:
4. Հայ երիտասարդին քաղաքականացումը:

Զարգացման Մրցում
Ցեղասպանութեան թեմայով
Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2020-ին, տեղի ունեցաւ
Շրջանային խմբապետութեան կազմակերպած
առցանց զարգացման մրցումը, ցեղասպանութեան
թեմայով:
Մրցումին մասնակցեցան Լիբանանի բոլոր
շրջաններէ 200 արի, արենուշներ և երէց,
պարմանուհիներ, որոնցմէ 100% ճիշդ
պատասխանեցին Պուրճ Համուտի Մասնաճիւղէն
եղբայրներ Կիրօ Սերայտարեան և Ատիս
Այվազեան, Անթիլիասի Մասնաճիւղէն քր. Ճէսի
Գույումճեան, Պէյրութի Մասնաճիւղէն եղբ. Արման
Նաճարեան:

Զարգացման Մրցում
Ցեղասպանութեան թէմայով

Յարգանքի տուրք
Հ.Մ.Ը.Մ.-Ç Լիբանանի Շրջանային ընդհանուր
խմբապետուհին ինչպէս նաեւ Շրջանային
խմբապետն ու խմբապետուհին՝ ուրբաթ, 23 Ապրիլ
2020-ին,Պիքֆայայի հայոց ցեղասպանութեան
յուշարձանին մօտ, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Լիբանանի
ընտանիքի անունով ծաղկեպսակ մը զետեղեցին,
առ ի յարգանք Հայոց ցեղասպանութեան Սուրբ
Նահատակներուն։

Հ.Մ.Ը.Մ. Լիբանանի Սկաուտներ

Նպաստաբաշխում
Սուրբ Զատկուան տօնին նախօրեակին,
Չորեքշաբթի 8, Հինգշաբթի 9 եւ Ուրբաթ 10
Ապրիլին, Լիբանանի հայահոծ շրջաններուն մէջ
ընթացք առին ՀՄԸՄ-ի կողմէ նպաստաբաշխումի
աշխատանքներ։

Այս աշխատանքին իրականացման համար, ՀՄԸՄի Լիբանանի Պուրճ Համուտի շրջանէն կամաւոր
սկաուտներ հաւաքուեցան Ազգ. Լեւոն եւ Սոֆիա
Յակոբեան Քոլէճի սրահը, դիմաւորեցին
բեռնակառքերով ժամանած տուփերը, ՀՄԸՄ-ի եւ
Շտապի գրութիւնները փակցուցին անոնց վրայ,
ապա առանձին ինքնաշարժներով զանոնք
բաժնեցին Շտապին կողմէ ճշդուած ընտանիքներու,
որոնք անցնող շաբաթներուն նման
օժանդակութիւններ չեն ստացած։
Նպաստաբաշխումի աշխատանքները ընդգրկեցին
նաեւ Այնճարի եւ Զահլէի շրջանները։

Վկայեալ Կարգ
Չորեքշաբթի, 1 ապրիլ 2020ին, ընթացք առաւ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Սկաուտական
խորհուրդի և խմբապետական կազմի
կազմակերպած Վկայեալ կարգի դասընթացքը:
35 թեկնածուներ բծախնդրûրէն կը հետեւին առցանց
դասախօսութիւններուն և աշխատանքներուն:

Վկայեալ Կարգ`
MIND MAPPING

Վկայեալ Կարգ`
աշխատանք

Joti-Jamboree
Համաշխարհային Սկաուտական Շարժումին
կազմակերպած "Joti-Jamboree On The Internet Special
Edition" համացանցի վրայ համաշխարհային
բանակումը տեղի ունեցաւ 3էն 5 ապրիլ առցանց
յայտագիրներու միջոցաւ:
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Սկաուտներէն 204
տարազաւորներ մասնակցեցան սոյն Jamboree-ին:

جلسة النقاش مع ممثلي
الجمعيات الكشفية في لبنان
Չորեքշաբթի, 15 Ապրիլ 2020-ին, երեկոյեան ժամը
6:00-ին տեղի ունեցաւ Լիբանանի
երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան
նախարարութեան կողմէ կազմակերպուած
(webinar) մը, մասնակցութեամբ Լիբանանի
սկաուտական շարժումներու
ներկայացուցիչներուն։
ՀՄԸՄ-ի կողմէ իր մասնակցութիւնը բերաւ, ՀՄԸՄ-ի
Լիբանանի Շրջանային ընդհանուր խմբապետուհի
քոյր Ալիք Տէր Պետրոսեան:

جلسة النقاش مع ممثلي الجمعيات الكشفية في لبنان والتي
 تحت عنوان،تديرها الخبيرة والمدربة نادين زينون خوري
 وتنظمها وزارة الشباب،""تمكين القادة في مواجهة التحديات
.والرياضة عبر الويب

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պէյրութի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1924
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պէյրութի Սկաուտները կը շարունակեն իրենց
առցանց հաւաքները: Առցանց յայտագիրներուն
բացումը կը կատարուի «Ով Հայ Արի» քայլերգով, իսկ
փակումը՝ «Կամաւորական Գունդերու» քայլերգներով:
Արծուիկ

Մ
ո
կ
լ
ի

ՀՄԸՄ Պէյրութի Տիպար Արծուիկ Եմ
Չարքաշ եմ
Արթուն եմ

կախարդական խաղ

Գայլիկ

վրանս տան մէջ

Պարմանուհի

կանչի լիբsync*

Արենոյշ

թագաժահրն ու մենք

հոգեբան
Նաթալի

բժշկուհի
Ծաւի

Ինքնավստահ եմ

Հոգատար եմ

Ճշմարտախօս եմ

Ուրախ եմ

նկարագրի 6 հիմնական
արժանիքները

Ա
ր
ի
ճարտար ըլլանք
տա՛ն մէջ ալ

Ե
ր
է
ց
կապ-մապ

@homenetmenbeirut

Սկաուտները շաբթուն ընթացքին ե՛ւս կը մնան գործօն
ու աշխոյժ՝ ետմղումներով, մարտահրաւէրներով ու
գիտելիքներու փոխանցումով:

Թագաժահրը արգելք չհանդիսացաւ Սուրբ Զատիկը տօնելու:
Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պէյրութի
Մոկլի ու Գայլիկ վոհմակները և Արծուիկ երամը
ըստ իրենց սովորութեան նշեցին Զատիկը, միակ
տարբերութեամբ՝ առցանց: Ա՛յս տարի ալ այսպէս...
հ ղ
ա
ւ
կ
թ
ա
խ
ա

Ա

Պարմանուհի

animation 101

Ե
ր
է
ց
Արենոյշ

երկո՛ւ անգամ մտածէ,
ճի՛շդ ծրագրէ

ր
ի
ստեղծագործ միտքերը
կը ստեղծագործե՛ն

տան
մէ՛ջ
ալ
սկաուտ ըլլանք

Առցանց ըլլալով հանդերձ, սկաուտները ոգեկոչեցին Մեծ Եղեռնը:
Մոկլի՝
մարտահրաւէր – եռագոյն
Արծուիկ-Գայլիկ՝
ցեղասպանութեան 105 ամեակ
Արենոյշ՝
Արեւմտահայաստանէն Լիբանան
ու դէպի ամբողջական Հայաստան
Արի՝
կը յիշենք մեր անցեալը,
կը վերանորոգենք մեր խոստումը
Պարմանուհի՝
կ‘երդնում պատւոյս վրայ...
Երէց՝
հոն մնացողները՝
ցեղասպանութենէն 105 տարի ետք
Ի՞նչ կը փսփսան Պոլսոյ պատերը 1915-էն ետք...

զրոյզ մը պատմաբան
Վարագ Գեթսեմանեանի հետ

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Զահլէի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1927

@homenetmen_zahle

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1935
Երէց Պարմանուհի
Առցանց Դասախօսութիւն
Նիւթ՝ Թուրքիոյ վաñ³ծ
Քաղաքականութիւնը
Ցեղասպանութեան
Նկատմամբ
Դասախօս՝ Եղիկ Թաշճեան

Արենոյշ խումբի
Առցանց զարգացման մրցում

Արիներու
Ձեռային
աշխատանք
Maquette շինել

Արիներու խումբի
յայտագիր
Battleship

@homenetmenbourjhamoud

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1935

Գայլիկ Արծուիկներու մասնակցութիւնը
Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած ձեռնարկներուն

Մոկլիներու մարտահրաւէր
կ՚օգնեն իրենց մամաներուն

Արծուիկներու
մարտահրաւէրներ

Մասնաճիւղը կազմակերպէց
Virtual այցելութիւն մը դէպի
ցեղասպանութեան զոհերու
Յուշահամալիր Ծիծեéնակաբերդ:
Օրին սփռուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի
Պուրճ-Համուտի դիմատետրի էջով:

@homenetmenbourjhamoud

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Այնճարի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1940

Զատկուայ Աշխատանքներ
Արծուիկ
Գայլիկ

Մոկլի

Արենոյշ

Առցանց Հաւաքներ

@homenetmenanjarscouts

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Այնճարի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1940

Եւ Պայքարը կը շարունակուի:
#ՀայոցՑեղասպանութիւն
#105Ամեակ

@homenetmenanjarscouts

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Անթիլիասի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1970

1-Առցանց Զատկուայ խրախճանք
Այս տարի Մոկլի,
Գայլիկ եւ Արծուիկ
խումբերու
անդամները
ունեցան
առցանց
Զատկուայ
խրախճանք մը:

Խմբապետները
տեսերիզներու
ընդմէջէն
ցուցադրեցին
Զատկուան յատուկ աշխատանքներ. օրինակ՝ ձեռային
աշխատանքներ, գիտական փորձեր, խաղեր, Egg hunt…
Անդամները մասնակցեցան յայտագիրին, որ տեղի ունեցաւ
դիմատետրի վրայ ուղիղ եթերով:

2-Առցանց խումբերու յայտագիրներ
• Մոկլի վոհմակ՝ Չափական պար
• Արծուիկ Բ. Երամ՝ Գիտական
փորձեր
• Գայլիկ Բ. Վոհմակ՝ Պապենական
գաւառներ
• Արծուիկ Ա. Երամ՝ Անձնական
մաքրութեան մասին
դասախօսութիւն
• Գայլիկ Ա. Վոհմակ՝ Սկաուտական
կանչեր
• Արենուշական խումբ՝ Ընկերային
ցանցերու մասին դասախօսութիւն
• Արիական խումբ՝ Հանգրուանային
խաղեր
• Պարմանուհի փաղանգ՝ Biscuit au
chocolat
• Երէց փաղանգ՝ Pictionary

3-Ուղիղ եթերով հոգեւոր պատգամ
Հայր Անանիա ծ. Վրդ. Գուճանեան
ուղիղ եթերով հոգեւոր պատգամ մը
փոխանցեց, որուն ընթացքին
անդրադարձաւ Սուրբ Զատկուայ
տօնին խորհուրդին եւ երկրին ներկայ
տագնապալի վիճակին մասին:

@homenetmenanteliasscouts

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Անթիլիասի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1970

Ապրիլեան ոգեկոչումներ
1- Ծաղկեպսակի զետեղում

ՀՄԸՄ-ի Անթիլիասի
մասնաճիւղի
վարչութեան ատենապետ՝ եղբ. Կարօ
Պէրպէրեան
եւ
մասնաճիւղի
խմբապետուհի՝ քոյր Անի Անտոնեան
զետեղեցին ծաղկեպսակ մը Պիքֆայայի
Հայոց ցեղասպանութեան յուշարձանին
տակ ի յիշատակ մէկ ու կէս միլիոն
սուրբ նահատակներուն։

2- Խումբերու յայտագիրներ

Պարմանուհի Փաղանգ՝
Անդամներէն իւրաքանչիւրը zoomի
վրայ
ներկայացուց
իր
պապենական գաւառը:
Գայլիկ Ա. վոհմակ՝
Մեր
լաւագոյնը՝
մեր
դատին
կարգախօսին
վրայ
հիմնուելով
գայլիկները իրենց կարգին քարոզարշաւ
մը կատարեցին:
Արծուիկ Բ. երամ՝
Անդամները
ձեռային
աշխատանքներով եւ տեսերիզներով
յիշեցին Հայոց Ցեղասպանութեան 105
ամեակը:

3-Ուղիղ եթերով դասախօսութիւն

Պետօ Տէմիրճեան դիմատետրի վրայ ուղիղ
եթերով զրուցեց ամէնօրեայ Հայ դատի
պայքայրին եւ ներկայ իրավիճակին մասին:

4-Մոմավառութիւն
Ապրիլեան աշխատանքներու ծիրէն ներս
խմբապետական կազմը կոչ ուղղեց
մասնաճիւղի բոլոր անդամներուն իրենց
պատշգամները լուսաւորեն պայքարի
անմար կրակով:

5-Insta-Quiz Ցեղասպանութեան թեմայով
Ընկերային
ցանցերու
յանձնախումբը
պատրաստեց Ցեղասպանութեան թեմայով
Quiz մը, որ տեղադրուեցաւ մասնաճիւղի
սկաուտներուն Instagram-ի էջին վրայ:

@homenetmenanteliasscouts

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Ժտէյտէի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1974
Գայլիկ Ա վոհմակի անդամները,
վերաքաղեցին մորսի գործածութիւնը։
Արծուիկ Ա. Երամի անդամները
ունեցան առցանց անհատական
զարգացման մրցում մը։ Քոյրերը
զարգացուցին ու վերյիշեցին իրենց
գիտելիքները։ Ինչպէս նաեւ վերաքաղ
ըրին սկաուտական ծափերը։

«Սօսէ Մայրիկ»
Պարմանուհի
Փաղանգի
յայտագիրը եղաւ
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ Է,
ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ Է»
երկրորդ մասը:

Մոկլի Ա. Եւ Բ. Վոհմակները
սորվեցան մաքրութեան
կարեւորութիւնը:

Գայլիկ վոհմակներն ու արծուիկ
երամները ունեցան առցանց Զատկուան
յայտագիր մը, որ կ'ընդգրկեր ձեռային
աշխատանք, գիտելիքներու
փոխանցում եւ մարտահրաւէր խաղ մը:

Արծուիկ Բ. երամի
անդամները
սկաուտական կանչերը
վերաքաղեցին:

Արենոյշ Ա. Խումբը
վերաքաղեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի
արիներու եւ արենոյշներու
դաւանանքին յօդուածները:

Գայլիկ Բ. վոհմակի
անդամները վերյիշեցին
Կարգապահական
հրահանգները եւ ամէն
մէկ անդամ իր
բնակարանէն ներս
կատարեց տողանցքի
փորձերը:

@homenetmenjdeideh

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Ժտէյտէի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1974
Հայոց ցեղասպանութեան 105 ամեակի նուիրուած առցանց
քարոզարշաւ մը
կազմակերպուեցաւ, ուր
սկաուտները լման տարազով
ինչպէս նաեւ միութենականներ
եւ բարեկամներ ուղարկեցին
իրենց նկարները որոնց վրայ
գրուեցան պահանջատիրական
լոզունքներ։
«Դաւիթ Բէկ» Երէց եւ «Սօսէ
Մայրիկ» Պարմանուհի
Փաղանգները պատրաստեցին
տեսերիզ մը
նուիուրուած Հայոց
Ցեղասպանութեան,
շարունակելով պահանջելու
իրաւունքները մինչեւ
ամբողջական եւ արդար
հատուցում:
Պատրաստուեցաւ տեսերիզ մը
նուիուրուած Հայոց
Ցեղասպանութեան 105րդ
յիշատակին, դիմատետրի էջին
վրայ, յիշուեցաւ ՀՄԸՄ-ի
առաքելութիւնը, ներկայացուեցաւ
Ուլիըմ Սարոյեանի
բանաստեղծութիւնը:
Պատրաստուեցաւ «Պիտի գնա՛նք,
վաղ թէ ուշ» երգը
երգեցողութեամբ քոյր Կայէլ
Ապուսէֆեանի, նուագի
ընկերակցութեամբ քոյր Կասիա
Էճիտեանի և եղբ. Ճօ Ճինճեանի:
Հայոց Ցեղասպանութեան 105
ամեակի յիշատակին,
սկաուտները պատրաստեցին
ձեռային աշխատանքներ եւ
գծագրութիւններ։

@homenetmenjdeideh

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պաուշրիէի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1998
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պաուշրիէի մասնաճիւղը վերսկսաւ իր
սկաուտական հաւաùները: Ապրիլ 2019-էն ի վեր
սկաուտական հաւաùները տեղի կ՛ունենան Ֆանարի
Ակնունի ժողովր¹ային տուն»ñÁ, Շաբաթ օրերը ժամը
15:30-էն 17:30:
Սակայն ներկայիս, երկրին մէջ տիրող բոլորին կողմէ
ծանօթ պայմաններու բերումով, մասնաճիւղի
սկաուտական յայտագիրներու աշխատանքները
դադրած են ու փոխարինուած առցանց
յայտագիրներով:

Զատկուան
աշխատանքներ

Համաշխարհային «Earth Day»
Ապրիլ 22` Սկաուտը կը սիրէ ու
կը պաշտպանէ բնութիւնը:

@homenetmbaoushrieh_fanar

Առցանց` ՀՄԸՄ.ի Պաուշրիէի մասնաճիւղ
Հիմնուած `1998

Մասնաճիւղիս սկաուտները
մասնակցեցան Ապրիլ 23-ի
մոմավաéութեան իրենó
տուներէն:

Մեր սկաուտները մասնակցեցան
Հ.Յ.Դ. Լ.Ե.Մ.ի կազմակերպած
քարոզարշաւին:

Պաուշրիէ
մասնաճիւղը ունեցաւ
իր «Instagram»-ի էջը:

@homenetmbaoushrieh_fanar

Սկաուտը Միշտ՝ Պատրաստ.......

Նոյնիսկ Տունէն

#ՄնանքՏունըԲայցՄնանքՄիասին

@Scoutsofhomenetmenlebanon

