Յ ԱՅ Տ ԱՐ ԱՐ ՈՒ ԹԻ Ւ Ն
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութեան Կեդրոնական Մարմինի Սուրիոյ Բաժնի
Ընկերային Ծառայութեան Յանձնախումբը, իր ծառայութիւնները
վերաշխուժացնելով, յատկապէս՝ Սուրիական Հայրենիքի վերջին
ժամանակներու դիմագրաւած կացութեան մէջ, կ՛ընդունի մեր
կարիքաւոր անհատներու եւ ընտանիքներու այցելութիւնները՝
Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի, Ուրբաթ օրեր, կէսօրէ ետք ժամը՝ 4:006:00, Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի «Քրիստոնէական
Դաստիարակութեան Կեդրոն»ի գրասենեակէն Սրահէն ներս:
Դիւան՝
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Ընկերային Ծառայութեան Յանձնախումբի

CMO%NANQ
Kataryl ^|anaser_, ^Patanykan Ar2agang_i yv
^Lo3s_-i 2012
Tary]r\ani w8arovmnyru
}NORHAKALOVFIVN Ter yv Tik. Samovel Car1utyan untaniqin,

oronq hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 30 Սեպտեմբեր,
2012-in, qarozi pa]tamovnqen ytq;

اﻟﻘﺲ ھﺎروﺗﯿﻮن ﺳﻠﯿﻤﯿﺎن

Rev. Haroutune Selimian

ﻛﻨﯿﺴﺔ ﺑﯿﺖ اﯾﻞ ﻟﻸرﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
4642450 ھﺎﺗﻒ و ﻓﺎﻛﺲ
 ﺳﻮرﯾﺔ- ﺣﻠﺐ

Armenian Evang. Bethel Church
Tel. & Fax 4642450
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Syria

Howiv` Wyr. #arovfivn *. Sylimyan
HA# AVYTARANAKAN BYFEL YKY{YXI
Hy5a2a3n` 4642450-4467528, Hy5atip` 46073330/3
E-mail: hselimian@gmail.com

Halep-Sovria

GOHOVNAK YV BAVARAROVA& Y:S…
(A.

Fysa[onikyxis 1:1-10)

A]1atasirovfivnu patovakan yv sovrb 3atkovfivn mun e;
Ivraqancivr mard ku 7ni, or apri, k<apri or a]1ati, k<a]1ati or
gor7e yv ku gor7e, or wka3e; Yfe a3s =[aku an\atovi ov a3s
iryra3a\ord gor7o[ovfivnnyru irarme taran\atovin, mynq` orpes
yky[yxii zavaknyr djovarovfivnnyrov ku matnovinq. 3atkapes a3n
paraga3in, ovr karo[ovfivn cynq ovnynar, nyrqnapes yv
artaqnapes, myr an2in qnnarkovmu katarylov;
Mynq, Astov7o3 1=sqin fyladrovfyamb, 1orapes mta7ylov
hravirova7 ynq` myr ow ullalovn, a]1atovnak karo[ovfivnnyrovn,
7a5a3ovfivnnyrovn yv myr hogyvor wka3ovfyan masin; A3s meku karyli
ce patahakanovfyan 2gyl, a3l` mtqi lovr\ holowo3fi
petq e
wyra7yl, qnnarkyl, 1orhrda7yl yv a3dpisow, ibryv havataxyal`
a]1atanqi karyliovfivnu hasknal yv za3n gor7i dnyl;
Incpisi: tramabanovfyamb yv i:nc myknakete petq e gan a3s
boloru; Ahavasi<k, 2-rd hamarin, yrkrord kisovn me\ Astov7o3 !=squ
k<use. ^Ku gohananq Astov7me amen atyn 2yr amenovn hamar` 2yz
3i]ylow myr a[=fqnyrovn me\._; Goh ullal` bavararovil ku n]anake, ov
yrb` ^Astov7o3 gohovnakovfivn ku bar2raxnynq_ k<usynq, ovrymn myr
bavararova7 ullalu Astov7o3 3a3tarara7 k<ullanq;
Astova7 kov ga3 yv qyz k<=rhne, parovnakd ku lyxne, yv dovn
k]taxa7 ov bavararova7` ^ow Ter Astova7 bavararova7,
gohovnak yv ]norhakal ym_, ku baxagancys; Ovrymn, oryve an2 ci
krnar gohovnakovfivn 3a3tnyl a5anx bavararovylov, a3sinqn` ci<

krnar ]norhakal ullal, yrb takavin ir bajinu ce a5a7; Na1
Astov7o3 tova7 ovra1ovfynen, ]norhqen yv =rhnovfynen piti
lyxovis, apa` bavararova7 ullalov banakanovfivnn ov gitovfivnu
piti ovnynas, or ytqu ]norhakalovfivn 3a3tnys;
Fysa[onikei me\ qristonya3 ullalu a3dqan al hy]t gor7 cer;
A3dty[ apro[ havataxyalnyru ku ta5apein, hala7anqi me\ ein ov
]at djovarovfivnnyr ovnein; A3s irawi8aku 6-rd hamarin me\ ku
baxatrovi. ^Dovq al myzi ov Tero\u nmanylow undovnyxiq 1=squ,
]a~t ny[ovfyan me\ S. Hogiin ovra1ovfivnowu_; Anonq, o<c fe 1=squ
lsylov, a3l` 1=squ undovnylov ny[ovfivn qa]yxin. saka3n incpe:s;
Trtn\alo:w, qnnadatovfya:mb, meku mivsu 17b7ylo:w, arhamarhylo:w… ^ovra1ovfivnow_, k<use P=[os a5aqyal;
Siryliny<r, ahavasik Fysa[onikei yky[yxiin wka3ovfivnu a3nqan
ovjy[ yv hastatovn e, or anonq no3nisk amen kyrp ny[ovfivnnyrov me\
1y[fova7` ovra1anal gityn; Mynq y:rb k<ovra1ananq. -Yrb myr
]ovr\u amen ban lav e yv kyanqi bolor =rhnovfivnnyrow hagyxa7 ynq;
Ny[ovfyan me\ angam ovra1anal gitnalu hogyvor ca4ani] mun e;
Ny[ovfivnnyrov jamanak ku 8n]ovinq, ku ta5apinq, ku tagnapinq,
kyanqi 7anr pa3mannyrovn ov hala7anqnyrovn ku 3an2novinq` yfe
kar7ynq, fe myz ]r\pato[ hala7anqnyrn ov ny[ovfivnnyru, mia3n
myzi ku patahin, yv o<c fe ovri]in; Yfe a3dpes kar7ynq, s1ala7
k<ullanq, orowhytyv ivraqancivrs` ny[ovfivn mu, djovarovfivn mu,
ta5apanq mu kam tagnap mu ovni;
Mi qani ba5yr kan, oronq baxatrovfyan petqu ovnin; A5a\in
glov1i wyxyrord hamarin me\ ty[ gta7 ^Ny[ovfivn_ ba5u, or ir
bnagirin me\` oro] pa3mannyre fyladrova7 8n]ovm ku n]anake;
Nivfakan kam hogykan a]1arhid me\ yrb 8n]ovis, yv azatovfyand
tara7qu sahmana4akovi, ny[ovfyan me\ k<ullas; Astov7o3 1=squ
k<use. ^Dovq undovnyxiq Astov7o3 1=squ amen ny[ovfivnow_, a3sinqn`
ny[u drova7 wi8akin me\ no3nisk; 2-rd glov1in 14-rd hamarin me\`
^Qanzi do<vq y[ba3rnyr, nmanyxaq Astov7o3 a3n yky[yxinyrovn, oronq
hreastani me\ yn yv Qristos #isovsow, wasnzi dovq al no3n
carcaranqnyru kryxiq 2yr hamazginyren, incpes anonq al
hryanyren_; #ovnaren bnagirin me\ ^carcaranq_ ba5u, mia3n Ter
#isovsi hamar gor7a7ova7 e; Yrb avytaranicnyru Ter #isovsi
carcaranqnyrovn masin ku 1=sin, yv yrb P=[os a5aqyal`
Fysa[onikei kra7 ny[ovfivnnyru patkyraxnylov hamar no3n ba5u
k<=gtagor7e, ovrymn usyl k<ovze, or anonq 1aci 8amban b5nyxin yv
Ter #isovsi kra7 aharkov carcaranqnyrovn mas kazmyxin;

Siryli< havataxyalnyr, yrb 1=squ wyrabyri Astov7o3 1=sqin`
krakot
avytaranakannyr,
na1an2a1ndir
havataxyalnyr,
a]1atasirovfyamb a]1ato[ yv Astov7o3 1=squ gnahato[,
gohovnak, bavararova7 yv 3a[fakan yky[yxakannyr da5nanq,
orpeszi Astova7 gnahate, =rhne yv myz hastate` Ir an7a3ra7ir
]norhqin me\;

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

Yryq tysak yrdovm ka3. a5a\inu` wka3akan ku kocovi, yrb
k<usyn.- Astova7 wka3 e, asika ca4azanx soskali e, orowhytyv
yrkni yv yrkri Araricin anovnu sovt banyrov hamar wka3 ku
kocyn, mincdy5 gitynq or fagavori kam i]1ani mu anovnu 3i]o[n
isk mahapart e; Yrkrord` ovraxakan yrdovmn e, yrb k<usyn.
zAstova7 ovraxa7 e yv fe` asika anonxme e. my7 an=renovfivn e
yrb meku ir byrnow zAstova7 k<ovrana3, orowhytyv myr Teru
#isovs Qristos usav. ^An or ovrana3 zis mardox a5\yv, ys yvs
piti ovranam za3n H=rs a5\yv or yrkinqn e_ (Matf. 10.33);
Yrrordu` 1ostowano[akan yrdovmn e, yrb k<usyn. ^K<yrdnovm
Astov7o3 4a5qin, or a3spes e_, kam` ^!acin ov Avytarani
4a5qin_;
Anonq oronq soworabar sovt yv irav` 4o[oxnyrov ov
hraparaknyrov wra3 Astov7o3 ahavor anovnu zovr ty[ ku 3i]yn,
a3npisinyru yfe yt cda5nan car soworovfynen, my7,
sastik ov da5n patij piti kryn Astov7o3 ardar Datastani =ru;

Yky[yxin a3n wa3rn e ovr`
Untaniqi andamnyr yv barykamnyr ku mianan
Sirtyru ku baxovin
@a3nyru ku bar2ranan
Mitqyru ku kydronanan
Yv hoginyru ku 1a3tan
Pa]tylov yv 4a5avorylov hamar zAstova7` Myr
yrknavor Ha3ru;

I Tern nn\yx Hangovxyal`
Tik. Azatovhi A]uqyan Satagyan
(&nyal 1929, Halep)
#ov[arkavorovfyan pa]tamovnqu ty[i ovnyxav Ovrbaf 12
Hoktymbyr, 2012-in, kes=r jamu` 12.00-in, Ha3 Avytaranakan
Byfel Yky[yxiin me\; A3s t1ovr a5fiv Yky[yxiis howivin yv
yky[yxiin Miaxyal Jo[owin anovnow xavakxovfivn ku 3a3tnynq yv
Sovrb Hogiin m1ifarovfivnu ku ha3xynq anor harazatnyrovn yv
hama3n A]uqyan yv Satagyan untaniqnyrovn;

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԵՐԱՇԽԻՔ

CMO%NANQ
Kataryl ^|anaser_, ^Patanykan Ar2agang_i
yv ^Lo3s_-i 2012
Tary]r\ani w8arovmnyru;
Tik. Alis Saryan untaniqin, or hivrasiryx yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 7 Հոկտեմբեր, 2012-in,
qarozi pa]tamovnqen ytq;
}NORHAKALOVFIVN

اﻟﻘﺲ ھﺎروﺗﯿﻮن ﺳﻠﯿﻤﯿﺎن

Rev. Haroutune Selimian
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îûÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÇÙ³ëïÝ áõ ³ñÅ¿ùÁ Ï°áõÝ»Ý³Ý »ñµ ³ÝáÝó µáí³Ý¹³Ï å³ï·³ÙÁ
³ÛÅÙ¿³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ Ñ³Õáñ¹Çã ¹³éÝ³Û ë»ñáõÝ¹¿ ë»ñáõÝ¹: ²Û¹å¿ë ¿ñ
Ã³ñ·Ù³Ýã³ó ïûÝÁ: Â³ñ·Ù³Ýã³ó Ñ»ñáëÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÏÝÇùÁ ¹ñÇÝ Ñ³Û Ï»³ÝùÇ
³å³·³Û ÑáÉáíáÛÃÇÝ »õ Ñ³ÛáõÝ ÇÙ³ó³Ï³Ý Ï»ñïáõÙÇÝ íñ³Û: Â³ñ·Ù³Ýã³óáí
Í³Ûñ ïáõÇÝ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý Ï»ñïÙ³Ý »õ ³å³ ï³ñ³ÍÙ³Ý
½áÛ· Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ø»Í³å¿ë ëË³É³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Ýù »Ã¿ »ñµ¿ù
Ã³ñ·Ù³Ýã³ó ïûÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù Çµñ»õ ûï³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ·Çñù»ñáõ
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý»Éáõ å³ñ½ ·áñÍ ÙÁ: Â³ñ·Ù³Ýã³óÁª áõÅ»Õ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ ¿,
áñáíÑ»ï»õ ³Ýáí ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ Ï»ñïáõ»ó³õ: Ð³Û
Ù³ñ¹Ý áõ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÁ Ï»ñïáõ»ó³Ý »õ ³Ýáí, áñáßÇã ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý
í»ñ³Íáõ»ó³õ Û³é³çÇÏ³Û ¹³ñ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ: Æ±Ýã å¿ïù ¿ñ ÁÝ»É Ø»ëñáå
Ø³ßïáóÇ, ê³Ñ³Ï ä³ñÃ»õÇ »õ ìñ³Ùß³åáõÑÇ ÏáÕÙ¿ Í³Ûñ ïáõ³Í ß³ñÅáõÙÁ,
Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ ³Û¹ ëÏÇ½µ ³é³õ ²ëïáõÍáÛ ËûëùÇÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ùµ:
²ëïáõÍáÛ ËûëùÇÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÁ ³å³óáÛó ¿ Ñ½ûñ
Ñ³õ³ïùÇ: Ð³õ³ïùÁ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ²ëïáõÍáÛ ËûëùÁ Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ
÷ñÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³½ûñ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹
ûñ»ñáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Ï°³åñ¿ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ç³Ý³ñ ·ïÝ»É Û»Ý³ñ³ÝÝ»ñ, Ñ³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
å³Ñ»Éáõ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ñ³ Ã¿
Ç±Ýãáõ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ ÝÏ³ïáõ»ó³õ Çµñ»õ å³ï³ëË³Ý,
¹³ñÙ³Ý, ÷³É³ë³Ý: Ð³ñÏ³õáñ ¿ñ, áñ øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùÁ
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý³óáõ¿ñ »õ ²ëïáõÍáÛ ËûëùÁ ¹³éÝ³ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ³Û øñÇëïáÝ»³ÛÇ: ²Ûë Ï³ñ»Ý³É ÁÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, å¿ïù ¿ñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ
å³ï·³Ù»É Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí, áñáõ ÏáÕùÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý

Ñá·»õáñ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ »õ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É
³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáí, áõñï»Õ Ñ³Û áõÝÏÝ¹ÇñÇÝ ½·³ÛáõÝ É³ñ»ñÁ ÃñÃé³Éáí,
í»ñ³óÙ³Ý ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ³åñ¿ÇÝ:
Æ±Ýã åÇïÇ ÁÝ»Ýù ³Ûëûñ Ù»ñ Ó»éù»ñáõÝ Ù¿ç Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í
²ëïáõ³Í³ßáõÝã Ù³ï»³ÝÁ: ²ëïáõ³Í³ßáõÝã Ù³ï»³ÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ
Ã³ñ·Ù³Ýáõ»Éáíª ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ·ïÝáõ»ó³õ:
1846 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ í»ñ³·ïÝáõ»ó³õ Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç,
Ùáé³óáõÃ»³Ý ¹³ï³å³ñïáõ³Í íÇ×³Ï¿Ý, »õ ³Ûëûñ áñå¿ë ½Ç í»ñ³·ïÝáõ³Í
²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ¹³éÝ³Û Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ »õ Ã³ñ·Ù³Ýã³ó ïûÝÁ í»ñ³·ïÝ¿ Çñ
ËáñùÝ áõ ³ñÅ¿ùÁ, å¿ïù ¿ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ å³Ñ»É µ³ó: ä¿ïù ¿ ³ÛÝ ÙÝ³Û µ³óª
»Ï»Õ»óÇ¿Ý Ý»ñë »õ ¹áõñë:
ÀÝï³ÝÇùÇÝ Ù¿ç »õ ³ÝÑ³ï³å¿ë: ø³Õ³ù³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ
×·Ý³Å³Ù»ñáõ ¹ÇÙ³ó, å¿ïù ¿ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ÙÝ³Û µ³ó: ºÃ¿ ï³Ï³õÇÝ Ï³Û
å³ï·³Ù Ã³ñ·Ù³Ýã³ó ß³ñÅáõÙÇÝ Ù¿ç, ³Û¹ Ç ½ûñáõ ¿ ÙÇ³ÛÝ µ³ó
²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ë»÷³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù¿ç:

Տիար Հզուան Ալ-Ուազիի հետ: Վերապատուելին լուսարձակեց կրթութեան
եւ գիտութեան անփոխարինելի կարեւորութեան մասին, ժողովուրդներու
եւ ազգերու զարգացման եւ բիւրեղացման գործընթացին մէջ: Աւելցուց
ըսելով, թէ Սուրիական մեր դիմագրաւած արիւնահեղ պատերազմային
դրուածքին մէջ շարք մը ձեւակերպուած ժխտական արարքներ եւ
արտայայտութիւններ վերագրելի են կրթութեան եւ կրթական առաքելութեան
բացթողումներուն: Ուստի կրկնակի զգուշութեամբ պատրաստուելու են
սերունդներ, հանդուրժողական հոգին սնուցուելու անոնց մէջ, միշտ
հաւատալով, որ բազմազանազանութիւնը մշակութային հարստութիւն է եւ
մարդկային խղճի ու մտքի ազատ գործունէութիւնը ստեղծագործելու
գաղտնիքն է: Վերապատուելին որպէս փոխ լուծում ուսումնակրթական
ներկայ իրավիճակին առաջարկեց Նախարարութեան կրթութիւն ստանալ
հեռակայ դրութեամբ: Յետ քննարկման Վեր. Համայնքապետը ստացաւ
Նախարարութեան հաւանութիւնը եւ որոշումը «հեռակայ ուսման» “Virtual
Schooling” ծրագրին շուրջ:

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

ՎԵՐ. ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԵԼԻՄԵԱՆԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ
ԱՅՑԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ...
Չորեքշաբթի 4 Հոկտեմբեր, 2012-ին, Վեր. Համայնքապետ Յարութիւն
Սելիմեան տուաւ պաշտօնական այցելութիւն Սուրիական Արաբական
Հանրապետութեան վարչապետարան եւ Խորհրդարան եւ ընդունուեցաւ
վարչապետին ու Խորհրդարանի Նախագահին կողմէ, ինչպէս նաեւ
առողջապահական, տնտեսութեան, ազգային հաշտեցման նախարարներու հետ: Հանդիպումներուն ընթացքին Վեր. Սելիմեան վերահաստատեց
Սուրիահայ ժողովուրդին Արաբ Սուրիացի ժողովուրդին անբաժան մէկ
մասը ըլլալու ամբողջական իրաւական հանգամանքը, միշտ մնալով
մարդկային իրաւունքներու՝ խղճի ու մտքի ազատութեան ջատագով,
բազմազանազանութեան իրականութեան հաւատացող եւ խաղաղութեան
դեսպանութեան առաքելութիւն ստանձնող ստեղծագործ եւ խաղաղարար
ներկայութիւն: Աւարտին՝ Խորհրդարանի Նախագահը պատուեց Վեր.
Համայնքապետը, անոր փոխանցելով՝ խորհրդարանի պաշտօնական
յուշանուէր: Նոյն օր Վերապատուելի համայնքապետը հանդիպեցաւ
Սուրիական Արաբական Հանրապետութեան Կրթութեան Նախարար՝

Mi\nadarovn y[a7 yn bazmafiv tysaki dproxnyr`
hanra3in, 71akan, wanakan, tna3in yv masnavor;
Hanra3in dproxnyr ovnein giv[yru, avannyrn ov qa[aqnyru;
A3dpisiq ]at ein Ar]akovnyax Fagavorovfyan atyn ov
manavand giryrov givten ytq; Wardananx patyrazmen ytq
pytakan hramanow ku 4akovin a3s dproxnyru; Arabakan
i]1anovfyan atyn gor7a7 yn wanakan yv 71akan dproxnyru
mia3n;
Hanra3in dproxnyr baxova7 yn nayv Bagratovnyax yv
Kilikyan
ha3kakan
pytakanovfyan
]r\anin;
A[qat
ovsano[nyrov hamar ovsovmu 2ri er =renqow;
Monkolyan yv apa =smanyan daravor tirapytovfivnnyrov
mi\oxin hanra3in yv 71akan dproxnyr gryfe cein gor7yr tna3in
yv masnavor dproxnyru; 15-18-rd daryru y[an myr jo[owovrdi
amenen djovar tarinyru ovsman ov dproxakan gor7i tysakete;
Mia3n qani wanqyr krxan \ahu wa5 pahyl;

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՏՆԱԶՈՒՐԿ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ
Կիրակի 30 Սեպտեմբեր, 2012-ին, առաւօտեան պաշտամունքի աւարտին
Վերապատուելի Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեան իր հետ ունենալով
Հալէպահայ Շտապ Օգնութեան Մարմինէն՝ Տիարք Պերճ Սանոսեան եւ Ատուր
Պոսնոյեան, Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի Տնօրէնուհի՝ Տիկ. Անի
Չոլագեան եւ Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցիի Տիկնանց Միութենէն՝
Տիկ. Սօսի Պախչեճեան այցելեցին Պետիկեան Շէնք, ուր ապաստան գտած են
մի քանի տասնեակ տնազուրկ հայորդիներ: Վերապատուելի Համայնքապետը
եւ
պատուիրակութիւնը
մօտէն
լսեցին
պատսպարեալներուն
եւ
իւրաքանչիւրին լսելէ ետք ոմանց աշխատանքի կարելութիւններ ընձեռելով
ընթացան: Իւրաքանչիւրիս բաղձանքն է, որ ամէնաշուտ ժամանակին մեր
հայրենիքի տարածքին բոլոր տնազուրկները դառնան իրենց բնակարանները
եւ Աստուծոյ օրհնութեամբ ու շնորհքով վերականգնին իրենց կեանքը եւ մեր
սիրելի երկիրը ստանայ իր անցեալի անդորրը եւ խաղաղութիւնը. «Աստուծոյ
խաղաղութիւնը, որ ամէն մտքէ վեր է, ձեր սրտերը ու մտքերը Յիսուս
Քրիստոսով պիտի պահպանէ» Փիլ. 4:7

HAMBYROVFYAN OVJU

(#AKOBOV 5.7-12)
#akob ku 1=si ta5apyal Sovrbyrovn, yrb k<use. ^Hambyro[ Y[eq_; A3s
ir 1orhovrdn er skizben i wyr yv mnax no3nu namakin wyr\avorovfyan;
Astova7 bolor s1alnyru ]itaki piti c4o1e mincyv Ter #isovs
Qristosi yrkrord Galovstu; Yv mynq havataxyalnyrs hambyrovfivnow
piti spasynq yv aknkalynq galiqu;
#akob` yrkov tarbyr tysaki banyr =gtagor7yx yv 1=syxav
hambyrovfyan masin; (#akobov 5.7-8,10) hamarnyrovn tramadrovfyan
ibryv hakak]i5 a5aqyalu ku nyrka3axne hambyrylov yv hambyrovfyan
3atovk n]anakovfivn ovnyxo[ haskaxo[ovfivn; Hambyrovfivn` a3sty[
piti n]anake hastat yv andrdovyli kyrpow ka3nil, yrb 4a1ovst
talu hnaravor e yv 4a4aqyli; Harxovmu or ov[[ova7 e havataxyalnyrovn hytyvyaln e. Incpe:s karyli e ibryv qristonyanyr a3s tysaki
hambyrovfivn ovnynal minc k<spasynq Tero\u yrkrord Galstyan; A3s
harxovmu patas1anylov hamar #akobov ku nyrka3axne yryq tysaki
qa\alyrakan =rinaknyr;
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1. An wyr k<a5ne yrkragor7in hambyrovfyan =rinaku; Anhambyr
mardu karo[ ce yrkragor7 ullal; Oc mek ptov[ mek =ren ku hasovnna3
(baxi fyryvs fovnavor yv wa3ri ptov[nyru); A5avyl, oc mek yrkragor7
i]1anovfivn ovni bnovfyan =renqnyrovn wra3; Yrkragor7in ovnynaliq
wyrabyrmovnqu ir a]1atanqin yv xanqin hyt ambo[\akan hambyrovfyan irawi8ak k<ynfadre;
2. Yrkrord =rinaku margarenyrn yn, oronq Tero\u anovnow ku
1=sin yv ku gor7yn; Hrya3 jo[owovrdu piti hasknar a3s =rinaku, fe`

#akobov ku 1=si hin ktakarani margarenyrovn masin; Ter #isovs
Lyran qarozin me\ dar2yal andradar2av margarenyrovn =rinakin,
oronq kyanqi hala7anqnyrovn me\ hambyro[ y[an; Anonx hambyrovfyan
pat8a5abanyal unfaxqu Astov7o3 kamqin me\ kynalow ku bnoro]ovi;

իւրայատուկ ու հիմնական սկզբունքով՝ դրական ներկայութեամբ: Իսլամ
կրօնաւորները ամբողջապէս բաժնեցին արտայայտուած խօսքերը եւ
վերյիշեցման կարգով ըսին, թէ՝ իսլամ-Քրիստոնեայ երկխօսութիւնը միակ
ուղին է համերաշխ գոյակցութեան:

3. #obin
hambyrovfivnu
yrrord
yv
wyr\in
=rinakn
e;
Dimadro[akanovfivnu arjeq k<ovnyna3 yrb 4or2ovfivn ga3 kyanqin me\,
orowhytyv kyanqi me\ cka3 3a[fovfivn a5anx pa3qari yv cka3
bar2rovfivn a5anx andovndi; Yfe k<ovzys stanal =rhnovfivn, petq e
patrastova7 ullas 7anrovfivn qa]ylov yv bari patyrazmu patyrazmylov; A3s tysaki hambyrovfivnu ku da5na3 npatak, 3atkapes
yrb ku gor7a7ovi myr an2yrovn ]inovfyan hamar; Wstahabar, #ob
o[orma7 yv barypa]t mard er, ba3x an anxav tagnapalix yv
4oforkalix wi8aknyre; Hytyvabar, #akobov ku qa\alyre myz ullalov
hambyro[, wi]ti yv ta5apanqi atyn yv a3s piti unyl a3n hamozovmow
yv aknkalovfyamb or Tero\u galovstu m=t e yv hambyrovfyan me\ ovj
tovo[u An e, or mardn ov tiyzyrqu Ir kamqin hamapatas1an
sty[7yx; Hnazandovfyan hraveru hambyrovfyamb ku sksi yv Qristosi
an2in me\ a8ylow yv my7nalow ku ]arovnakovi;
A3s e Astov7o3 patgamu ir jo[owovrdin;
Wyr. #arovfivn *. Sylimyan
ԻՍԼԱՄ - ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹՒՆԸ
ՄԻԱԿ ՈՒՂԻՆ Է ՀԱՄԵՐԱՇԽ ԳՈՅԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
Ուրբաթ 12 Հոկտեմբեր, 2012-ին, Վեր. Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեան
ընդունեց պաշտօնական այցելութիւնը Իսլամ կրօնաւորներու Հայ
Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի գրասենեակին մէջ: Հանդիպումին
ընթացքին քննարկուեցան Սուրիան յուզող մերօրեայ հարցերը սուրիական
հայրենիքի դիմագրաւած տագնապի ներկայ զարգացումները, մտահոգութիւններն ու վտանգները, որոնք մեզ կը շրջապատեն եւ մեր մէջ տեղի
կ՛ունենան: Վեր. Համայնքապետը շեշտեց, թէ՝ հայ համայնքը ըլլալով եւ
մնալով սուրիացի ժողովուրդի անբաժան ու անբաժանելի մասը, ինք եւս կրեց
ու կը շարունակէ կրել համընդհանուր տառապանքն ու նեղութիւնները, որոնք
կը ներքաշեն անխտիր բոլոր քաղաքացիները՝ չարագոյն փորձութիւններու
մէջ: Ան ըսաւ. «Մեր համայնքը՝ եկեղեցական թէ ազգային կառոյցներով ու
կազմակերպութիւններով միշտ գործած է եւ կը շարունակէ գործել
անկողմնակալ կեցուածքով, առաջնորդուած մեր ժողովուրդի նկարագիրին

Ty[i k<ovnyna3 Coryq]abfi 24 Հոկtեմբեր, 2012-in,
a5av=tyan jamu` 10.00-in,
Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxii Սողոմոնեան srahin me\;

*Bolor +riordnyr yv tikinnyr hravirova7 yn nyrka3 gtnovylov;
}NORHAKALOVFIVN
Tik. Տալիտա Աշըքեան եւ untaniqin, orոնք
hivrasiryxին yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 14 Հոկտեմբեր, 2012-in,
qarozi pa]tamovnqen ytq, հնգց. Տիկ. Ազատուհի Սատագեանի մահուան
տխուր առթիւ;

Ú³ñ·»ÉÇ

ÌÝáÕù,

àõñ³ËáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝù Û³Ûï³ñ³ñ»Éáõ, Ã¿ª Ð³Û ²õ»ïaranakan ´»Ã¿É
ºÏ»Õ»óÇÇ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û ¸åñáóÁ Çñ ¹éÝ»ñÁ բացաւ »õ վերսկսաւ Ýáñ
ßñç³Ý ÙÁ, ÎÇñ³ÏÇ 28 Հոկտեմբեր, 2012-ին: Î°áõ½»Ýù ï»Õ»Ï³óÝ»É
Ó»½Ç, Ã¿ª ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û ¸åñáóÇ å³ßï³ÙáõÝùÇÝ ï»õáÕáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
ÁÉÉ³Û ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁª 10.00-11.15, ºÏ»Õ»óÇÇë øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
¸³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝÇ §êáÕáÙáÝ»³Ý êñ³Ñ¦-ÇÝ Ù¿ç:
öáùñÇÏÝ»ñÁª åÇïÇ Éë»Ý ²ëïáõÍáÛ »õ ²Ýáñ ·áñÍ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ, åÇïÇ
ëáñíÇÝ ë³ÕÙáëÝ»ñ, »ñ·»ñ »õ åÇïÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÇÝ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý »õ
Ñ³Û»óÇ ßáõÝãáí: Ü³»õ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý Ó»é³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ »õ
ÏñûÝ³µ³ñáÛ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÝ»ñáõ óáõó³¹ñáõÃ»³Ý
å³Ñ»ñ:
àõëïÇ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù Ò»½Ù¿, áñ ³½ÝÇõ ÁÉÉ³ù ÕñÏ»Éáõ Ò»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ ³Ù¿Ý
ÎÇñ³ÏÇ ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁª 10.00-ÇÝ, Ð³Û ²õ»ïարանական ´»Ã¿É ºÏ»Õ»óÇ:

Ì³ÝûÃ: úÃáù³ñÇ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝÁ ³å³Ñáíáõ³Í չէ:

CMO%NANQ
Kataryl ^|anaser_, ^Patanykan Ar2agang_i
yv ^Lo3s_-i 2012
Tary]r\ani w8arovmnyru;
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Ð²ô²î²ðØàôÂÆôÜ
(ÔáõÏ. 17. 1-10)
î¿ñ ÚÇëáõë ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ñ ëáñí»óÝ»É Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ: 17-ñ¹ ·ÉáõËÇÝ 7-ñ¹
Ñ³Ù³ñÇÝ Ý³Ë³µ³Ý µ³éÁª §´³Ûó¦-Á óáÛó åÇïÇ ï³Û, Ã¿ª î¿ñ ÚÇëáõë
³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßé¿ »ñ»õáÛÃÁ: ìï³Ý· Ï³ñ, áñ
ï³ëÝ»ñÏáõùÁ »ñÃ³Ý »õ Í³é»ñ ÷áË³ïÝÏ»Éáõ ·áñÍáí ½µ³ÕÇÝ
³Ýï»ë»Éáí Ï»³ÝùÇ ³Ù»Ýûñ»³Û å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
(ÔáõÏ. 17.6): Ð³õ³ïùÁª áñ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ùµ ã°³×Çñ, ²ëïáõÍáÛ
·áñÍÁ ãÏ³ï³ñ¿ñ: Þ³ï É³õ ¿, áñ Ñ³õ³ïùáí ¹Åáõ³ñ (ÔáõÏ. 17.1-3)
·áõó¿ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ µ³Ý»ñ ÁÝ»É (ÔáõÏ. 17.4-6), ë³Ï³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ñ³õ³ïù áõÝ»Ý³É Ý³»õ ³Ù»Ýûñ»³Û ·áñÍ»ñÁ ÁÝ»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÇÝ
Ù¿ç: ²é³ÝÓÝ³ßÝáñÑáõÙÝ»ñÁ ÙÇßï ³É å¿ïù ¿ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÇÝ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï:
î¿ñ ÚÇëáõë ÏÁ ËáñÑñ¹³Ïó¿ñ, Í³é³Ý»ñáõÝ Ñ»ï Æñ áõÝ»ó³Í ÷áË
Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, Ëáëï³Ý³Éáí ³ÝáÝó Í³é³ÛáõÃÇõÝ ÁÝ»É, »Ã¿
»ñµ»ù ³ÝáÝù ÁÉÉ³Ý Ñ³õ³ï³ñÇÙ (ÔáõÏ. 12.35-38): ÆÝù ³ÝáÝó Ù¿ç ¿ñ
Çµñ»õ Í³é³Û, Ñ³Ï³é³Ï ³ÛÝ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý, áñ ²ÝÇÏ³ î¿ñ ¿ñ ³Ù¿Ý
µ³ÝÇ íñ³Û:
(ÔáõÏ. 17.7-10) ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç »ñ»õóáÕ Í³é³Ý
µ³½Ù³ï»ë³Ï ·áñÍ»ñáõ ³ï³Ï Ù³ñ¹Ý ¿ñ: ²ÝÇÏ³ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
¿ñ ÑáÕ³Ùß³ÏáõÃ»³Ý, ÑáíáõáõÃ»³Ý »õ ×³ßÇ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý: î¿ñ
ÚÇëáõë íÇ×³Ï ÙÁ ÝÏ³ñ³·ñ»ó ³Û¹ ûñ»ñáõÝ, áñ ÁÝÏ³Éáõ³Í ëáíá-

ñáõÃ»Ý¿Ý ÏÁ ï³ñµ»ñ¿ñ: î¿ñÁ ÏÁ Í³é³Û¿ Í³é³ÛÇÝ: Æñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç, î¿ñ ÚÇëáõë å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝáí ÙÁ,
áñ Ý³»õ ÏñÝ³Û Ýß³Ý³Ï»É §´³Ûó Ó»½Ù¿ Ù¿ÏÁ Ï³ñá±Õ ¿ »ñ»õ³Ï³Û»É
³Ûëå¿ë µ³Ý¦: ²ÝáÝó å³ï³ëË³ÝÁ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ áã: î¿ñ ÚÇëáõë
ß»ßïÁ ÏÁ ¹Ý¿ñ ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ù¿ç ·áñÍÇÝ Ñ³Ý¹¿å Ñ³õ³ï³ñÇÙ
ÁÉÉ³ÉáõÝ Ù³ëÇÝ, ÇÝã áñ ³É ÁÉÉ³ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÁ: ºÃ¿ ëáíáñ³Ï³Ý
Í³é³Û ÙÁ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ¿ ÑÝ³½³Ý¹»Éáõ Çñ ã·Ý³Ñ³ïáÕ î¿ñáç
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ, Ñ³å³ áñù³Ý ³õ»ÉÇ î¿ñ ÚÇëáõëÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ
ÑÝ³½³Ý¹»Éáõ »Ý Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇ î¿ñáç, áñ Ëáëï³ó³Í ¿ ½Çñ»Ýù
³é³ï³å¿ë ·Ý³Ñ³ï»É:
Ð³õ³ï³ñÇÙ Í³é³Ý Ù³ë³Ý³õáñ ·Ý³Ñ³ï³Ýù ÙÁ ³ÏÝÏ³É»Éáõ ã¿,
áñáíÑ»ï»õ ³ÝÇÏ³ å³ñ½³å¿ë ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ÇñÙ¿ å³Ñ³Ýçáõ³ÍÁ:
§Ø»Ýù ³ÝåÇï³Ý Í³é³Ý»ñ »Ýù¦: ²ÝåÇï³Ý µ³éÁ ³Ûëï»Õ ÏÁ
Ýß³Ý³Ï¿ ³Ýå³ñï: Ì³é³Ý ³Ýßáõßï áñ åÇï³ÝÇ ¿. Æ í»ñçáÛ Çñ
î¿ñáç ³ñïÇÝ, ÑûïÇÝ »õ ×³ßÇÝ í»ñ³Ï³óáõÝ ¿: ²Û¹ åÇïÇ Ýß³Ý³Ï¿ñ,
áñ ÇÙ î¿ñë áõñÇß µ³Ý å³ñï³Ï³Ý ã¿ ÇÝÍÇ, »õ »Ã¿ ³Ûëï»Õ î¿ñ ÚÇëáõë
ÏÁ Ëáëï³Ý³Û ßÝáñÑ³Ï³É ÁÉÉ³É »õ ·Ý³Ñ³ï»É Çñ Í³é³Ý»ñáõÝ, ³Û¹
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ßÝáñÑù ¿, »õ áã áõñÇß µ³Ý:
àõëïÇ Çµñ»õ Í³é³Ý»ñ ½·áõß ÁÉÉ³Éáõ »Ýù ÅËï³Ï³Ý Ï»óáõ³ÍùÝ»ñ
áõÝ»Ý³É¿ Ù»ñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ëï³ÝÓÝ³Í å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÁ
å³ñÏ»ßï Ï»óáõ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ª §à°ã Ã¿ Ù³ñ¹³Ñ³×áÛÇ
å¿ë ³ãùÇ ³éç»õ Í³é³Û»Éáí, Ñ³å³ øñÇëïáëÇ Í³é³Ý»ñáõ å¿ëª
ëñï³Ýó ²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÁ ÁÝ»Éáí¦ (º÷»ë³óÇë 6.6):
î¿ñ ÚÇëáõëÇ Í³é³Û»ÉÁ Ñ³×áÛù »õ ³é³ÝÓÝ³ßÝáñÑáõÙ ¿ »õ áã
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ: ºÃ¿ ÏÁ ÑÝ³½³Ý¹ÇÝù ²Ýáñ, áñáíÑ»ï»õ ÏÁ ëÇñ»Ýù
½ÆÝù §àí ÇÙ ²ëïáõ³Íë, ùáõ Ï³Ùù¹ Ï³ï³ñ»É ÷³÷³ù»ó³Û áõ ùáõ
ûñ¿Ýù¹ ÇÙ Ý»ñëÇ¹Çë ¿¦ (ê³ÕÙáë 40.8):
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Ú³ñ·»ÉÇ

ÌÝáÕù,

àõñ³ËáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝù Û³Ûï³ñ³ñ»Éáõ, Ã¿ª Ð³Û ²õ»ïարանական
´»Ã¿É ºÏ»Õ»óÇÇ Պատանի –Ասպետներու պաշտամունքները
վերսկսաւ ÎÇñ³ÏÇ 28 Հոկտեմբեր, 2012-ին: Î°áõ½»Ýù
ï»Õ»Ï³óÝ»É, Ã¿ª Պատանի–Ասպետներու å³ßï³ÙáõÝùÇ ï»õáÕáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁª 10.30-11.30,
ºÏ»Õ»óÇÇë øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ¸³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝÇ
§êáÕáÙáÝ»³Ý êñ³Ñ¦--ÇÝ Ù¿ç: Պատանիներ åÇïÇ Éë»Ý հոգեւոր,
ազգային, հոգեբանական եւ բժշկագիտական զանազան նիւթեր
եւ

åÇïÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÇÝ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ու Ñ³Û»óÇ ßáõÝãáí:
Ì³ÝûÃ: úÃáù³ñÇ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝÁ ³å³Ñáíáõ³Í չէ:

Ty[i k<ovnyna3 Kiraki 28 Հոկtեմբեր, 2012-in,
Kes=rovan jamu` 12.00-in,
Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii Սողոմոնեան srahin me\;

andawa5ovfyamb miasnabar patrastyxin hamy[ unfriqu

CMO%NANQ W*ARYL
Myr hogyvor tovrqyru yky[yxiin gan2icin
}NORHAKALOVFIVN Ter yv Tik. #arovfivn I]1anyan untaniqin,
orոնք hivrasiryxին yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 21 Հոկտեմբեր,
2012-in, qarozi pa]tamovnqen ytq;

