G. Tari Fiv 2

PATANIIN A{+FQU
O<w hra]agor7 Sb. Astova7, my7 havatqow yv
ansahman wstahovfyamb qyzi kov gam, im xavs
qyzi nyrka3axnylov; Qyzi galov a3s bov5n tyncanqu
zgaxi srtis me\, yrb kardaxi myr nahataknyrov
bazmacarcar carcaranqu yv kra7 hala7anqnyru
97 tarie i wyr sksa7 mincyv a3s=r;
Ku havatam, or qov hra]qnyrovd ]norhiv piti
my[maxnys myr xavyru; Yrbyq cym kaska7ir, or qov
=gnovfyand mi\oxav piti hasninq myr npatakin,
orowhytyv dovn o[orma7 ov gfa7 ys; O<w Ter, ku
1ndrym, or myr nahataknyrov 3i]ataku mi]t
bar2r mna3 myr hoginyrovn me\;
Gryx` Lora Palapanyan
8-rd karg

G7yx` Mirna Qepap8yan
6-rd karg
Յանձնախումբի անդամներ
Դալար Մարաշլեան, Սեւան Չիրիշեան, Սեւան Քէլէշեան, Նազանի
Մնչէրեան, Մարիա Ակիշեան եւ Անժելլա Տաղլեան:

HOWIVIN @A#NU
2012 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ²åñÇÉÇ 24-ÇÝ, ÏÁ ÛÇß³ï³ÏáõÇ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù
·áñÍáõ³Í Ù»Í³·áÛÝ á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁª Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 97-ñ¹ ³Ù»³ÏÁ:
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿, å»ï³Ï³Ýûñ¿Ý
Íñ³·ñáõ³Í »Õ»éÝ³·áñÍáõÃ»³Ý ½áÑ ¹³ñÓ³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
»õ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ³ÛÉ í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç ³åñáÕ, ³õ»ÉÇ ù³Ý Ù¿Ï áõ
Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ, ÇëÏ ÙÝ³ó³ÍÁ ï³ñ³·ñáõ»ó³Ýª ë÷éáõ»Éáí ³ßË³ñÑáí
Ù¿Ï:
²Ûë ³éÇÃáí Ù»ñ Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý »õ ËáñÑñ¹³ÍáõÃ»³Ý
ÝÇõÃÁ áõÕÕáõÃÇõÝ ÏÁ ëï³Ý³Û »õ Ó»õ Ï°³éÝ¿ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ñ³å»ïÇÝª Ð³Ûñ Ô»õáÝ¹ ²ÉÇß³ÝÇ Ñ»ï»õ»³É Ã»É³¹ñ³Ýù¿Ý,
§ä³ÝÍ³Ûù ¹áõù ÁÝ¹ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý Ò»ñ, Ýáñá·»ó¿ù ³å³
½ÛÇß³ï³Ïë Ý³ËÝ»³ó¦:

G7yx` Sargis Sazyan
&a[ik dasaran

²Ûë Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ»ï»õ»³µ³ñ ³õ»ÉÇ ù³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý å¿ïù ¿
¹³ñÓÝ¿ Ù»ñ Ý³ËÝÇùÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ, Ýáñá·»Éáõ ³Ûë ÏáãÁ, áñ ë³Ï³ÛÝ
í»ñ³å³Ñáõ³Í ÁÉÉ³Éáõ ã¿ ÙÇ³ÛÝ ²åñÇÉ ³Ùëáõ³Ý Ù»ñ ËáÏáõÙÝ»ñáõÝ »õ
ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõÝ, ³ÛÉ ¹³éÝ³Éáõ ¿ Ýáñá·áõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÁÝÃ³óù,
Ù»ñ ³éûñ»³Û Ï»³ÝùÇÝ:
Ðá· ã¿ ³Ýó³Í »Ý 97 »ñÏ³ñ ëå³éáÕ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù
·Çï»Ýù Çµñ»õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹, Ã¿ª »ñµ Ýáñá·»Ýù Ù»ñ Ý³ËÝÇùÝ»ñáõÝ
ÛÇß³ï³ÏÁ, ³é³õ»É³·áÛÝ ã³÷áí ÏÁ ·ûï»åÝ¹áõÇÝù »õ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ×³Ï³ï ÏÁ ÙÇ³óÝ»Ýù:
ºñ³ÝÇ Ã¿ ³Ûë ûñ»ñáõÝª »Õ»éÝÇ 97 ³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí, Ù»ñ Ñ³õ³ù³Ï³Ý
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý »õ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñá·ÇÝ»ñáõÝ »õ ëñï»ñáõÝ Ù¿ç ¹ñáßÙáõÇÝª
Ð³Ûñ ²ÉÇß³ÝÇ µ³é»ñÁ, »õ Ù»ñ Ý³ËÝÇùÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ Ýáñá·»Éáí,
³ñï³Û³Ûï»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ áõ áñ³ÏÁ:
¼Çñ³ñ ëÇñ»Éáí, ½Çñ³ñ Ù»Í³ñ»Éáí, Çñ³ñáõ Ý»óáõÏ »õ ÃÇÏáõÝù
Ï³Ý·Ý»Éáí, É³õ³·áÛÝë ÏÁ Í³é³Û»Ýù Ù»ñ ³ñ¹³ñ ¹³ïÇ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÇÝ:
ÂáÕ ³Ûëûñ Ù»ñ áõËïÁ ÁÉÉ³Û ÝÙ³Ý áÕçÙïáõÃÇõÝ »õ Ñ³ëáõÝáõÃÇõÝ óáÛó
ï³É, ÙÇÝã »ñÏÇõÕ³Í Ñá·ÇÝ»ñáí Ù»ñ Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñùÁ ÏÁ
Ù³ïáõó³Ý»Ýù, Ù»ñ Ñ³Û Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ³ÝÙ»é ÛÇß³ï³ÏÇÝ:
Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

G7yx` My[ri Mafosyan
Bo[bo\ dasaran

Nyrke< hytyvyal patkyru;
^… a[=fq ure<q irarov hamar, orpes zi
bj]koviq; Ardarin \yrmy5and a[=fqu ]at
azdyxovfivn ovni_;
#akobov 5:16

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻ
ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԻ ՄԻԱՄՍԵԱՅ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Փառք կու տանք Աստուծոյ այս ամսուան մէջ կատարուած կիրակնօրեայ
դպրոցի պաշտամունքներուն համար, ուր փոքրիկներ վայելեցին Աստուծոյ
ներկայութիւնը, փառաբանեցին եւ շնորհակալութիւն յայտնեցին Անոր շնորհած
բոլոր բարիքներուն համար: Կիրակնօրեայ դպրոցի պաշտամունքներու առաջնորդութիւնը կատարեց Օր. Դալար Մարաշլեան, ան հրաւիրեց փոքրիկները
զԱստուած պաշտելու եւ փառաբանութեան աղօթքներ բարձրացնելու:
Այս ամիս փոքրիկները լսեցին եւ սերտեցին հետեւեալ նիւթերը՝ «Ծաղկազարդ»,
«Ս. Յարութեան տօն», «Մանուկներու Համաշխարհային Աղօթքի Օր», «Հայոց
Ցեղասպանութեան 97-րդ ամեակ»: Ս. Յարութեան տօնին առթիւ փոքրիկները
ունեցան յատուկ հաւաքոյթ, որ կ'ընդգրկէր երգեցողութիւն եւ խմբային խաղեր,
աւարտին ստացան ձեռայիններ եւ նուէրներ: Փոքրիկներ նաեւ Համաշխարհային
աղօթքի օրուան առիթով, եկեղեցիի պաշտամունքին մասնակցելով իրենց
բաժինը բերին, երգեցողութեամբ, թատրոնով եւ աղօթքով, խնդրելով Աստուծմէ
խաղաղութիւն՝ Մալէզիոյ երկրին համար, որ յատուկէն սերտեցին եւ օգտակար
գիտելիքներով զարգացուցին իրենց մտքերը Մալէզիոյ մասին: Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակին, փոքրիկներ հաւաքուեցան յուշակոթողի առջեւ լսելու Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանի փոխանցած տեղեկութիւնները յուշակոթողի մասին եւ աղօթք մատուցանելու: Այս առթիւ օրուան
հիւր դասախօսուհին էր՝ Տիկ. Ազնիւ Ստեփանեան-Արապաճեան, որ փոքրիկներուն տեղեկութիւններ փոխանցեց տեսաերիզի միջոցաւ Ապրիլեան եղեռնի
մասին: Աստուծոյ փառք կուտանք այս օրհնաբեր ամսուան համար, անգամ մը
եւս անդրադառնալով կիրակնօրեայ դպրոցի հոգեւոր դաստիարակութեան
կարեւորութեան, փոքրիկներուն հաւատքի կեանքին աճման ի խնդիր:

Zargaxi<r yv Zargaxovr …

Anmar Ogin
A3s to[yru gra7 pahovs k<ovzym @yr hyt bajnykxil wsym
1orhovrd mu;
Myr Teru` #isovs Qristosi hamar, Ha3r Astova7 7ragir
mu ovner, fe` Ir Mia7in ordin piti marmnanar ov hasak
a5ner m=r` Mariami ov h=r` #owse4i 2y5qyrovn me\; An
piti matnover mardovn anardarovfyan, piti matnover
ah5yli carcaranqin yv ta5apanqin, mincyv isk piti
datapartover 1aci mahow; Saka3n yryq =ryr ytq An
3arovfivn piti a5ner, 3a[faharylow mahovan;
Yv aha k<anxnin daryr yv krkin angam ullalow i 3a3t
kov ga3 mardovn anardarovfivnu` a]1arhi amyna\anaser
jo[owovrdi` ha3 jo[owovrdin handep; I 4ast 1=sqis,
1915-i my7 y[y5nu, or arden isk 7ragrova7 er 1200
fovakannyren; A3s y[y5now, fovrqyru ovzyxin armata1il
unyl myz, bna\n\yl myr yky[yxinyrn ov dproxnyru, a3ryl
ha3yren girqyru ov manavand Astova7a]ovncu;
Ba3x ardy=:q hasan irynx npatakin; Harkav o<c; Mynq
orpes ha3 jo[owovrd, myr na1aha3ryrov a8ivnnyren, irynx
fa4a7 sovrb arivnen yv a3ra7 yky[yxinyren 3arovfivn
a5inq, 3a[faharylow dajan f]namiin, nmanylow myr
Tero\` #isovs Qristosi;
Gryx` Anjylla Ta[lyan

Malezia
A3s tari hama]1arha3in a[=fqi =r0an me\, yrkirnyr
a[=fyxin Malezio3 hamar;
Malezian ku gtn0i Asio3 harav aryvylqu; A3s yrkrin
ma3raqa[aqn e Q0ala Lamb0r; Aryvmtyan Malezian xamaqi
ny[ ]yrtow mu miaxa7 e Asio3; Hivsisen Fa3lentu anor draxin
e, isk haraven` Sinka4ovru; Yrkrin kliman aryvadar2a3in e yv`
1onav; Yrkrin 1=sakxakan lyz0n ku koc0i Mala3, isk
gor7a70a7 dramu` prinkif;
A3s yrkrin sowor0fivnn e baryvyl (Sylamad Tadank) usylow, or
ku n]anake (1a[a[0fivn yv bari gal0st);
Malezian h5cakavor e ir gy[yxik bn0fyamb, incpes nayv anor
me\ ku gtn0in yrk0 harivr tasu tysak kyndaninyr =rinak`
4i[yr, wagryr yva3ln; Իncpes nayv n]anavor e f50xiknyrow,
hivs0a7 ko[ownyrow yv ar7afy[ennyrow; A3s yrkrin me\ ku
xan0in yv k<artadr0in pt0[nyr, fe3
yv ban\ary[ennyr,
incpes nayv k<artadr0in hamakargici wyrabyryal ]at mu
gor7iqnyr;

Lov7e< hytyvyal hama]1arha3in wi8akagrovfivnu…
Yfe a]1arhu 100 an2yre ba[kaxa7 giv[ mu ullar, qani:
an2` (]r\anaki me\ a5 ]itak patas1anu)








A[qatik tovni me\ k<apri
Ylyktrakanovfivn covni
Ci krnar kardal
Hamalsaran k<yrfa3
An=fi e
!mylov maqovr \ovr covni
Hamaxanxi kap ovni

80
50
67
21
78
33
40

40
24
37
11
50
23
22

25
16
17
1
32
12
7

*So[omonyan srahin m=t piti gtneq tov4ik mu, orovn me\
karyli e dnyl @yr patas1annyru; }itak patas1ano[nyr
piti stanan novernyr;
*Patas1annyru piti hratarakovin 3a\ord fivin;

