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Բովանդակութիւն 
-------------------------- 
Յունուար 7        - Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցիի Ս. Ծննդեան Պաշտամունք 
Յունուար 7        - Հայ Աւետ. Եկեղեցիի Ծննդեան 165 Ամեակին նուիրուած 
      Երաժշտական երեկոյ 
Յունուար 20  - Համայնքապետ Վեր. Յարուլիւն Սելիմեանի հովուական   
                                       Այցը Քեսապ 
Յունուար 22  - Մարաշի Աղէտին 92-րդ Ամեակին նուիրուած  

  Պաշտամունք 
Յունուար 26 - Եկեղեցիներու Միաբանութեան Միջ- Համայնքային   
                                      Պաշտամունք 
Փետրուար 16  - Հ.Հ. Գլխաւոր Հիւպատոս Տիար Կարէն Գրիգորեանի   

  Պաշտօնական Այցը Հայ Աւետ. Համայնքին 
Փետրուար 26 - Քրիստոնէական Ջանից Օր 
Փետրուար 26 - Եկեղեցիիս Ընտանեկան Ճաշկերոյթ 
Փետրուար 28 - Կանանց Համաշխարհային Աղօթքի օր 
Ապրիլ 8  - Սուրբ  Յարութեան  Տօնին  Նուիրուած Սրբազան   

  Համերգ 
Ապրիլ 22  - Մանուկներու Համաշխարհային Աղօթքի Օր 
Ապրիլ 23  - Միջ Յարանուական Ոգեկոչման Յուշահանդէս 
Ապրիլ 24             - Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միացեալ Ոգեկոչման   
                                       Պաշտամունք 
Ապրիլ 29  - Մատղաշ  Սերունդին  Ազգային  Նկարագիրն Ու Ազգային   
                                          Գիտակցութեան  Ոգին 
Մայիս 5  - Հայ գրատպագրութեան 500 Ամեակին նուիրուած  

   ցուցահանդէս-Վաճառք  
Մայիս 9   - Մայրերու Օրուան Տօնակատարութիւն 
Ապրիլ 30–Մայիս 3  - Դանիոյ եւ Միջին Արեւելքի Միացեալ Խորհրդաժողով 
26-30 Մայիս   - Աւետ. Եկեղեցիներու եւ Իսլամներու միջեւ  

   Երկխօսութեան Խորհրդաժողով 
Յունիս 2               - Հայ Աւետ. Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի                
                                         Մանկապարտէզի Ամավերջի  Հանդիսութիւն  
Յունիս 17   - Հայ Աւետ. Բեթէլ եկեղեցիի Կիրակնօրեայ դպրոցի եւ   
                                          Պատանի-Ասպետներու Շրջանաւարտից պաշտամունք 
Յունիս 23-24               - Հայ Աւետ. «Արմիս» Երաժշտանոցի Ամավերջի ելոյթներ 
Յուլիս 7    - Հայ Աւետ. Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի                
                                          Միջնակարգ եւ Երկրորդական բաժիններու Ամավերջի   
                                          Հանդիսութիւն  
Յուլիս 7   - Նախարար՝ Դոկտ. Նազիրա Սարգիսի Պաշտօնական  
                                          Այցը՝ Հայ Աւետ. Համայնքին 



2 Յուլ.- 2 Օգոստ.       –Ամառնային Ս. Գրոց Վարժարան 
25-27 Օգոստ.        - Վեր. համայնքապետին հովուական այցելութիւնը   
                                       Քեսապ եւ շրջանները 
2 Սեպտ. -Եկեղեցիի Հաղորդական անդամներու Ընդունելութիւն 
30 Սեպտ.  -Այցելութիւն Տնազուրկ Հայորդիներու 
4 Հոկտ. -Վեր. Համայնքապետի այցելութիւնը Սուրիական    
                                      Արաբական Հանրապետութեան Նախարարներու 
12 Հոկտ. - Իսլամ- Քրիստոնեայ երկխօսութիւնը միակ ուղին է    
                                       համերաշխ գոյակցութեան 
18 Նոյ.  -Մեծարանքի Ընդունելութիւն Տիկ. Անի Այնիլեան  

  Չոլագեանի 
25 Նոյ. - Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկորդական Վարժարանի  

  Մանկապարտէզի Վերաբացում 
19 Դեկտ.  - Տիկնանց Միացեալ Պաշտամունք  
23 Դեկտ.  - Ընտանեկան Ամանորի Ճաշկերոյթ 
30 Դեկտ.  - Երաժշտական Համերգ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HA#  AVYT. BYFEL YKY{YXII S. &NNDYAN PA}TAMOVNQ 
Ուրբաթ 6 Յունուար, 2012-ին, առաւօտեան, եկեղեցիին հովիւին՝ Վեր. Յարութիւն 
Սելիմեանի առաջնորդութեամբ, մասնակցութեամբ՝ կիրակնօրեայ դպրոցի, 
պատանի-ասպետներու եւ Ք.Ջ. երիտասարդաց խումբերու, հիւրընկալեց խումբ մը 
Իսլամ Երիտասարդ-երիտասարդուհիներ, միասնաբար տօնելու Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի Ս. Ծնունդը, ցոյց տալով իբրեւ ազգեր՝ մեր կենցաղի, լեզուական եւ 
մշակոյթի տարբերութիւններով հանդերձ, իրար քով համախմբուելու եւ 
մէկտեղելու ուժականութիւնը: Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Tiar 
Samovel Mnceryan` 4a5abanovfyan yrgyrow, 6-rd 4o1asax unfyrxovmow yv 
a[=fqow; Astova7a]ovnci unfyrxovmu kataryx Arabyren lyzovow Wyr. 
Yovse/ *appovr apa Pat. Ilias *appovr nyrka3axovx 1orhrda7ovfivn 
yv matovx a[=fq; Pa]tamovnqin` irynx masnakxovfivnu byrin kirakn=rya3 
dproxi 4oqriknyr nyrka3axnylow yrgyr, sa[mosnyr yv S. Gra3in 
hamarnyrnyr, incpes nayv ^Armis_ yraj]tanoxi a]akyrtnyr 
nyrka3axovxin yraj]takan  ktornyr, da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. 
}o[akaf Sylimyani; Pa]tamovnqi yrgyrovn miaxan da]namovri wra3 Tik. 
Sivzan Abardyan yv Tik. }o[akaf Sylimyan; Qarozu matovx howivu nivf 
ovnynalow` ^Qristosi &novndin Avytisu_ ({ovkas 2.1-20); Պաշտամունքի 
աւարտին Իսլամ երիտասարդ-երիտասարդուհիներու խմբակի ներկայացուցիչը 
արտասանեց շնորհակալական խօսք եւ յայտնեց իր երախտապարտութիւնը 
եկեղեցւոյ Հովիւ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանին այս պատեհ առիթի ընծայման 
համար եւ շեշտեց իբրեւ Սուրիացի մեր մէկ միտք ու մէկ հոգի ըլլալու 
իրականութիւնը ապա փոխանցեց յուշանուէր Վերապատուելի Համայնքապետին 
եւ ներկաներուն բաժնուեցաւ ծաղիկներ իբրեւ սիրոյ արտայայտութիւն, 
շնորհաւորելով իւրաքանչիւրին Նոր տարին եւ Ս. Ծնունդը: Pa]tamovnqu wyr\ 
gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv howivin a5aqylakan 
=rhnovfyan a[=fqow; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՀԱՅՑ. ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 165 ԱՄԵԱԿԻՆ 
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ 
Հովանաւորութեամբ՝ Վեր. Համայնքապետ՝ Յարութիւն Սելիմեանի, նախա-
ձեռնութեամբ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Կեդրոնական Մարմինի (Սուրիոյ բաժնի), 
Շաբաթ 7 Յունուար, 2012-ին, երեկոյեան ժամը 8.00-ին, Հայ Աւետարանական Բեթէլ 
Եկեղեցին դարձաւ աւետաբեր այն սրբավայրը, ուրկէ երաժշտական խազերու եւ 
ձայնանիշերու ընդմէջէն լսուեցաւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ծննդեան աւետիսը եւ 
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի ծննդեան 165-րդ տարեդարձը: 
Երաժշտական երեկոն ներկաներուն աւետեց, սրտերու ու հոգիներու խաղաղութիւն 
ներշնչող,  Փրկիչին  ծնունդը, ու Տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեանի եւ Փրոֆ. 
Կոստանդին Բօբօվի երաժշտական արտակարգ կատարողութեան ընդմէջէն, 
նուագարաններու լարերէն ցայտող երաժշտութիւնը խառնուեցաւ հաւատացեալներու 
սրտերու լարերուն հետ: Ներկաները մօտաւորապէս մէկ ժամուան տեւողութեամբ 
վայելեցին Տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեանի իւրայատուկօրէն մշակած տասնմէկ 
երաժշտական ստեղծագործութիւններ՝ նուիրուած նոր տարուայ եւ Ս. Ծննդեան 
տօներուն: Երաժշտական երեկոն վերջ գտաւ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի փակման 
խօսքով եւ ձեռնարկը վերջ գտաւ Վեր. Համայնքապետին առաքելական օրհնութեան 
աղօթքով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏ  ՎԵՐԱՊԱՏՈՒԵԼԻ  ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 
ՍԵԼԻՄԵԱՆԻ ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԸ  ՔԵՍԱՊ 

Ուրբաթ 20 Յունուար, 2012-ին, Վեր. Համայնքապետը այցելեց Քեսապն ու 
շրջանները: Հանդիպման ընթացքին տեղի ունեցան բաժնեկցութիւն  մերօրեայ 
ճգնաժամային օրերու երեւոյթներու մասին ու միանգամայն Վերապատուելին 
վերահաստատեց հայ ժողովուրդի ամբողջական նուիրուածութեան յանձնառու 
ներկայութեան իրականութիւնը: Առաջին հերթին՝ արաբ ազնիւ իսլամ 
ժողովուրդին հանդէպ  վաղուց գօտեպնդուած  փոխ վստահութեան եւ եղբայրա-
կան ջերմ գործակցութեան իրավիճակը, ինչպէս նաեւ իբրեւ տիպար քաղաքացիի 
հանգամանքով, միշտ մնալով պատնէշի վրայ ազատութեան, արդարութեան, 
բարեկարգութեան եւ երկխօսութեան ջատագով ազգ: Շաբաթ 21 Յունուար, 2012-
ին, Վեր. Սելիմեան այցելեց Քէօրքիւնէ գիւղը եւ գնահատեց  եկեղեցիին ու 
առնչակից երիցատան ու սրահի շինարարական կիսաւարտ  աշխատանքները, 
որը նախաձեռնուած էր Քէօրքիւնէի եկեղեցիին կողմէ: Ապա ուղղուեցաւ 
Գալատուրան եւ տուաւ հովուական այցելութիւն,  աշխարհագրական իմաստով 
հեռու, սակայն հոգեկան սերտ կապուածութեամբ առնչուած մեր ընտանիքներուն, 
գնահատելով անոնց քրիստոնէական հաւատքին մէջ հաստատուելու ու աճելու 
համոզումը եւ վստահեցուց, որ անոնք  առանձին չեն, հապա մէկ ժողովուրդ  
ըլլալու ուղղութեան մէջ, միշտ մօտիկ են մեզի ու մենք պիտի ըլլանք մատչելի 
իրենց նախատեսած ու չնախատեսած գալիքներուն մէջ: Քեսապ գաւառը ձգելէն 
առաջ վերջին հանդիպումը տեղի ունեցաւ Քեսապի եւ շրջաններու գիւղապետին, 
յանձինս՝ Վազգէն Չափարեանի հետ: Վերապատուելի Սելիմեան բարձր 
գնահատեց քաղաքապետին տարած անկողմնակալ ծառայութիւնն ու 
աշխատանքը, որուն ծաղկուն արդիւնաբերութիւնը կը շօշափենք Քեսապի 
քաղաքաշինութեան համայնական ծրագիրներուն մէջ: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻՆ 92-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅԻՇԱՏԱԿԻ 
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ ՄԷՋ  ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ 

Մարաշի աղէտին 92-րդ տարելիցին նուիրուած՝ Կիրակի, 22 Յունուարին 
Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիին մէջ կատարուեցաւ պաշտամունք 
եւ յիշատակութիւն մարաշցի հին եւ նոր նահատակներուն: Պաշտամունքի 
առաջնորդութիւնը կատարեց Տիար Սամուէլ Մնչէրեան՝ փառաբանութեան 



երգեցողութեամբ, առաջին փոխասաց ընթերցուածը փոխադարձաբար 
ընթերցելով եւ աղօթքով: Պաշտամունքին իրենց մասնակցութիւնը բերին՝ 
Տիկ. Բալիկ Գալէմքէրեան-Բօբօվա երկու մեներգներով, դաշնակի 
ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեանի, ուր ներկաներ 
խոր զգացումով հետեւեցան մատուցուած երգերուն, սահիկներուն վրայ 
սփռուած երգերուն բառերուն հետեւելով: Վեր. Համայնքապետը իր 
հովուական աղօթքի մատուցումէն ետք կատարեց աստուածաշունչի 
ընթերցանութիւն հիմնուած՝ (Ylix. 15.26), իբրեւ բնաբան ունենալով՝ 
«Փրկութիւնը՝ Աստուծոյ Անունին Մէջ» նիւթը: Պաշտամունքը վերջ գտաւ 
Տէրունական աղօթք «Հայր Մեր»-ի երգեցողութեամբ եւ Համայնքապետ՝ 
Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի առաքելական օրհնութեան աղօթքով: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

YKY{YXINYROV MIABANOVFYAN A{+FQI }ABAF MI|- 
HAMA#NQA#IN PA}TAMOVNQ 

^Orpeszi irynq kataryal ullan miovfyan me\ ov a]1arh gitna3 fe 
dovn [rkyxir zis ov siryxir zanonq` incpes zis siryxir_ #owh. 17:23;  
 
Mi\in Aryvylqi Yky[yxinyrov !orhovrdin ordygra7 7ragrin 
hama2a3n, #ovnovar 18-25 jamanaka]r\anu 3atkaxova7 e a[=fqi yv 
1orhrda7ovfyan Qristonya3 Yky[yxinyrov miabanovfyan ov[iow; Ha3 
yv Qristonya3 Hama3nqapytyrov howanavorovfyamb` Hing]abfi 26 
#ovnovar, 2012-in, yryko3yan jamu 7:00-in, ty[i ovnyxav Qristonya3 
yky[yxinyrov miabanovfyan pa]tamovnq, masnakxovfyamb` Halepi 
11 Hama3nqapytyrov yv k[yrakannyrov ov havataxyal jo[owovrdin, 
#o3n Kafo[ike yky[yxiin me\; Nivfi untrovfivnu katarova7 er 
astova7a]ovnci A. Kornf. 15:51-58-i himan wra3` ^Ba3x gohovfivn 
Astov7o3, or myzi 3a[fovfivn  kov ta3 myr Ter #isovs Qristosin 
2y5qow_; A[=fqi pa]tamovnqu sksav Ha3r ?eti Na88ari 
yraj]takan nyrka3axovmow kifa5i wra3; Orme ytq Hama3nqapyt` 
Yovhanna *anparf, bari galovst ma[fyx ov o[\ovnyx nyrkanyru yv 
ir 1=sqin me\ parzabanyx =rovan patgamin nivfu; #a3tagiru 



k<undgrker yrg yv 4o1asax unfyrxanovfivn ov a[=fq, 
masnakxovfyamb` nyrka3 Hama3nqapytyrovn yv hogyvor howivnyrovn; 
Pa]tamovnqin` Astov7o3 1=sqin patgamu matovx Wyr. 
Hama3nqapyt` #arovfivn Sylimyan, bnaban ovnynalow` ^#a[fovfivn 
Qristosow_ nivfu; Pa]tamovnqi avartin Arhiapativ` Ter Pytros 
Arq. Miriafyan kataryx 1orhrda7ovfivn`^Siro3 ov Hoga7ovfyan 
na1an2a1ndir Y[e<q_ 1oragrow; Pa]tamovnqu wyr\ gtav Halepi 
tasnmek Hama3nqapytnyrov a5aqylakan =rhnovfyan a[=fqow; 
Pa]tamovnqi avartin nyrkanyru ovnyxan ha[ordakxovfivn` siro3 
sy[ani ]ovr\ #o3n Kafo[ike yky[yxii srahen nyrs;  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հ.Հ. Գլխաւոր Հիւպատոս՝ Տիար Կարէն Գրիգորեանի Պաշտօնական 
Այցը Հայ Աւետարանական Համայնքին 

Հինգշաբթի 16 Փետրուար, 2012-ին, Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութեան Կեդրոնական Մարմինի, 
Համայնքային Գործադիր Մարմինի եւ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Կրթական 
Խորհուրդի անդամները, իրենց հետ ունենալով  Հայ Աւետարանական Կրթական 
հաստատութիւններու ներկայացուցիչները ընդունեցին արժանաւոր այցելութիւնը 
Հ.Հ. Գլխաւոր Հիւպատոս՝ Տիար Կարէն Գրիգորեանի, Հայ Աւետարանական 
Համայնքապետարանի Դահլիճէն ներս: Վերապատուելի Համայնքապետը՝ 
անձնապէս, եւ յանուն հայ Աւետարանական Համայնքին ու համայնքապատկան 
մարմիններուն, ողջունեց ներկայութիւնը՝ մեծյարգոյ Գլխաւոր Հիւպատոսին  եւ 
ըսաւ. «Գեղեցիկ զուգադիպութեամբ այսօրուան ձեր հանգամանաւոր այցելութիւնը 
կը զուգադիպի Վարդանանց հերոսմարտի տօնին: Հայ ժողովուրդը 
ինքնագոյութեան պաշտպանութեան ճանապարհի վրայ մղած է բազմաթիւ 
պայքարներ եւ այսօր վարդանանց խորհուրդը կը վերամիացնէ իր արժանաւոր 
զաւակները, ի տես ազատ ու անկախ Հայաստանի գոյառումով: Շարունակաբար՝ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը երաշխիքն է մեր հայրենի հողերուն 
պաշտպանութեան ու քրիստոնէական հաւատքին պաշտպանութեան»: 
Համայնքապետը  աւելցուց ըսելով: «Սփիւռքի գոյառումը ինքնին ապացոյց է, որ 
հայ ժողովուրդը դարձած է հայրենազուրկ, սակայն միշտ աղերսուած՝ հայրենիքին, 
ցանկալով անոր հզօրացումն ու փառապանծ յաղթանակը: Սփիւռքեան 
իրականութեան մէջ փոխ գործակցութիւնը Մայր հայրենիքին հետ միշտ ալ 
ունեցած է ու պիտի ունենայ իր բարերար ազդեցութիւնը, փոխ օգնութեան եւ 
փորձի փոխանակումի՝ հիմնուած հարուստ հասկացողութիւններու վրայ: 
Իր կարգին, մեծյարգոյ Հիւպաոստը մեծապէս շնորհակալ եղաւ Հայ 
Աւետարանական համայնքին կողմէ սարքուած  ջերմ ընդունելութեան համար եւ 



փոխանցեց Հ.Հ. իշխանութեան ողջոյններն ու բարեմաղթութիւնները, աւելցնելով՝ 
«Հայրենիքը եւ անոր հայրենի իշխանութիւնները ունին հայ ժողովուրդի հետ 
բարեխնամ տրամադրութիւն եւ հասկացողութիւն, յատկապէս՝ հայ 
Աւետարանական համայնքի նկատմամբ ունի երախտապարտ զգացում, վերջինին 
ցուցաբերած հայրենիքին նկատմամբ անսակարկ նուիրուածութեան համար: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QRISTONEAKAN  |ANIX  +R 
Kiraki 26 $ytrovar, 2012-in, yky[yxii qarozi pa]tamovnqu 
ivra3atovk er Q.|. ]arjovmin 131-rd tarydar2in a5ifow; 
|anixakannyr stan2nyxin qarozi pa]tamovnqen bajinnyr; 
Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Prn. Pargyv Apa8yan` 
yrgyxo[ovfyamb yv sa[mosi unfyrxovmow; Apa 27-rd 4o1asax 
unfyrxovmu a5a\nordyx Prn. Jag Car1utyan yv Astova7a]ovnci 
unfyrxovmu kataryx +r. Dalar Mara]lyan, himnova7` (A. Kornf. 
11:23-29); Q.|. 2011 tary]r\ani ty[ykagiru unfyrxyx +r. Maria 
Aki]yan; Q.|. 1ovmbu hramxovx yryq yrgyr, da]naki 
unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf Sylimyani; Pa]tamovnqi unfaxqin 
Tik. Balik B=bowa kataryx yrkov mynyrgnyr, da]naki 
unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf Sylimyani; +rovan patgamu 
matovx yky[yxiin howivu, wyr a5nylow` ^Nor Ov1ti Ov1tapahnyru_ 
nivfu; Pa]tamovnqi avartin ty[i ovnyxav S. Ha[ordovfyan 
matakararovm; Վերապատուելի Յ. Սելիմեան պաշտամունքի ընթացքին 



երախտագիտութեամբ ու առ Աստուած փառաբանութեամբ յիշեց Օր. 
Դալար Մարաշլեանի պաշտօնակոչութիւնը եկեղեցիէն ներս իբրեւ Ք.Ջ. 
գործիչ եւ քրիստոնէական դաստիարակութեան կեդրոնի պատաս-
խանատու: Վերապատուելին, մատուց յատուկ աղօթք, անոր նուիրումին ու 
եկեղեցիէն ներս իր մատուցելիք ծառայութիւններուն, երիտասարդներուն 
հոգեւոր վերելքին ի խնդիր: Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 
3a3tararovfivnnyrow, Terovnakan a[=fq ^Ha3r Myr_-i 
yrgyxo[ovfyamb yv howivin a5aqylakan +rhnovfyan a[=fqow;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YKY{YXIIS UNTANYKAN *A}KYRO#F 
Q.|. ]arjman 131-rd tarydar2i patyh a5ifow, Yky[yxiis |anix 
warcovfyan kazmakyrpovfyamb` Kiraki 26 $ytrovar, 2011-in, kes=r 
jamu` 1.00-in, ty[i ovnyxav untanykan 8a]kyro3f, $=latyan 
srahen nyrs; O[\o3ni 1=sqow 8a]kyro3fu bax 3a3tararyxin 
=riordnyr` Syvan Ciri]yan yv Marina Arapaflyan, orme ytq 
yky[yxiin howivu kataryx baxman 1=sq yv matovx a[=fq; 
*a]kyro3fu k<undgrker gy[arovystakan 3a3tagir, Yrg` kataro-
[ovfyamb` Prn. Georg Gateh8yani, keyboard-i unkyrakxovfyamb` 
Prn. %opyr !acatovryani, oronq matovxin ha3rynasirakan ov 
jo[owrdakan yrgyr; Ասմունք՝ Անժելլա Տաղլեանէն, «Ջանիցականին 
Կոչումը», կատարողութեամբ՝ Օր. Անի Պէրպէրեանի: Նազանի 
Մնչէրեանի` «Ջանիցականը» բանաստեղծութիւնը ասմունքեց՝ Օր. Դալար 
Թաթոյեան: Տեղի ունեցաւ թատրոն՝ կատարողութեամբ՝ խումբ մը 
ջանիցականներու, բեմադրութեամբ եւ առաջնորդութեամբ՝ Օր. Դալար 
Մարաշլ-եանի, նիւթ՝ «Քրիստոնեայ Երիտասարդին Դիմագրաւած 
Մարտահրաւէրները»: Apa ty[i ovnyxav a8ovrd yv wi8akahanovfivn, 
or a5a\nordyx Prn. Atovr Posno3yan; *a]kyro3fi avartin 
yky[yxiis howivu yv \anix unkyrakxovfyan andamnyru bym 
bar2raxan yv hatyxin Q.|. ]arjman 131-rd tarydar2i 



karkandaku; *a]kyro3fu wyr\ gtav howivin 4akman 1=sqow yv 
a[=fqow; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KANANX HAMA}!ARHA#IN A{+FQI +RU ty[i ovnyxav 
Yryq]abfi 28 $ytrovar, 2012-in, a5av=tyan jamu` 10.00-in, Ha3 
Avyt. Byfel Yky[yxiin me\; Hama]1arha3in a[=fqi =rovan nivfn er`  
^Fo[ Ardarovfivnu Tire_, himnova7` {ovkas 18:1-8, Matf. 5.4, 
Ambakovma3 3.17-19, or patrastova7 er Malezia3i Hama]1arha3in 
a[=fqi =rovan 3an2na1ovmbin ko[me; Pa]tamovnqu sksav Tik. Alina 
Mkrticyani bari galovsti yv o[\o3ni 1=sqow ov a[=fqow apa 
ty[ykovfivn tovav Malezia qa[aqi yv anonx kyanqin masin; 
Pa]tamovnqu k<undgrker Astova7a]ovnci unfyrxanovfivn, yrgyxo-
[ovfivn yv a[=fqi pahyr; #a3tagrin wra3 irynx masnakxovfivnu 
byrin Ha3 yryq Hama3nqnyrov Tiknanx Miovfivnnyr yrgca1ovmbow; 
+rovan patgamu matovx Hama3nqapyt` Wyr. #arovfivn Sylimyan; 
Wyrapatovylin ir 1=sqin me\ 3i]yx usylow. ^Mynq orpes 
havataxyalnyr kancova7 ynq a5anx 2an2naranalov, 
3aratyvovfyamb ov a[acanqow a[=fq unyl; Astov7o3 ardarovfivnu 
piti tire, երբ  ամբողջական յոյս ունենանք Անոր անձին վրայ_; 
&anovxovmnyru yv novirahavaqovmu  katarovyle  ytq, pa]tamovnqu 
wyr\ gtav ^Ter O[ormya_ ]arakani yrgyxo[ovfyamb yv 



Wyrapatovyli Hama3nqapytin A5aqylakan =rhnovfyan a[=fqow; 
Apa nyrkanyru hivrasirovyxan Ha3 Avyt. Yky[yxinyrov Miaxyal 
Tiknanx #an2na1ovmbin ko[me yv ovnyxan ha[ordakxakan pah; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Սուրբ  Յարութեան  Տօնին  Նուիրուած 

Սրբազան  Համերգ 
 

Կազմակերպութեամբ՝ Հայ  Աւետարանական  Բեթէլ  Եկեղեցիի, հովանա-
ւորութեամբ՝  Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ Վեր. 
Յարութիւն Սելիմեանի,  Կիրակի  8 Ապրիլի  երեկոյեան  ժամը    6:00-ին,  Հայ  
Աւետարանական Բեթէլ  Եկեղեցիին  մէջ տեղի  ունեցաւ  երաժշտական  
երեկոյ, կատարողութեամբ՝   երեք  վաստակաշատ  մետալակիր  մասնագէտ 
երաժիշտներու, Մեցցօ  սօփրանօ՝  Տիկ.  Բալիկ  Գալէմքէրեան-Բօբօվայի, թաւ  
ջութակ՝  Փրոֆ.  Կոստանդին  Բօբօվի  եւ  դաշնակի  ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. 
Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեանի: Սուրբ  Յարութեան  տօնին  նուիրուած  
համերգին  իրենց  ներկայութիւնը  բերին, Հ.Հ. Գլխաւոր Հիւպատոս՝ Տիար 
Կարէն Գրիգորեան, Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Կեդրոնական Մարմինի անդամ-
ներ, հոգեւոր հովիւներ, բարեսիրական հաստատութիւններու եւ 
միութիւններու ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ հաւատացեալ ու  երաժշտա-
սէր  հանրութիւն: Երեկոն  սկիզբ  առաւ  Տիկ.  Սիլվա  Մնչէրեանի  բացման  
խօսքով: Բծախնդրօրէն ընտրուած ցանկը կ՝ընդգրկէր շարականներ եւ 
երաժշտութիւններ,  որոնք  յօրինուած  եւ կամ  մշակուած էին՝ Տիկ.  Շողակաթ  
Աբարդեան-Սելիմեանի  կողմէն: Երեկոն  վերջ  գտաւ  Վեր.  Յարութիւն  
Սելիմեանի փակման խօսքով եւ առաքելական  օրհնութեան  աղօթքով: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANOVKNYROV HAMA}!ARHA#IN A{+FQI +R 
Kiraki 22 April, 2012-in, Yky[yxiis pa]tamovnqu ivra3atovk er; 
Pa]tamovnqu novirova7 er` Manovknyrov Hama]1arha3in A[=fqi 
=rovan; Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Tiar Samovel 
Mnceryan` sa[mosi unfyrxovmow, yrgyxo[ovfyamb yv a[=fqow; 
Hama]1arha3in a[=fqi =rovan nivfn er` ^Ardar Ullanq_, himnova7` 
{ovkas 18:1-18-i, or patrastova7 er ^Malezia_i Hama]1arha3in 
a[=fqi =rovan 3an2na1ovmbin ko[me; So3n pa]tamovnqin Yky[yxiis 
kirakn=rya3 dproxi 4oqriknyr ovsovxcakazmin a5a\nordovfyamb` 
nyrka3axovxin 3atovk 3a3tagir; Malezio3 qa3lyrgi hytyvo[ovfyamb ov 
dr=]aki bar2raxovmow movtq gor7yxin yky[yxi;  Ty[i ovnyxav 
yrgyxo[ovfyan pah, orme ytq nyrkanyru 7an=faxan Malezio3 masin 
sahiknyrov mi\oxav; !ovmb mu 4oqriknyr irynx bajinu byrin a[=fqnyrov  
yv sa[mosnyrov unfyrxanovfyamb; Apa nyrka3axovyxav fatron, 
himnova7` {ovkas 18:1-18, ^Orbyvariin yv Datavorin A5aku_; Orme ytq 
nyrka3axovyxav Hama]1arha3in wi8akagrovfivn mu; +rovan patgamu 
matovx yky[yxiin howivu, nivf ovnynalow` ^PAHAN|ATIROVFYAN 
OV{IOW_, (B. +rinax 29:29);  Pa]tamovnqu wyr\ gtav noviraha-
vaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow, Terovnakan  a[=fq ^Ha3r Myr_-i 
yrgyxo[ovfyamb yv howivin =rhnovfyan a[=fqow; Pa]tamovnqen ytq ty[i 
ovnyxav hivrasirovfivn yv ha[ordakxakan pah;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՄԻՋ  ՅԱՐԱՆՈՒԱՆԱԿԱՆ  ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ 
ՅՈՒՇԱՀԱՆԴԷՍ 

Հայ  երեք  Համայնքապետերու  հովանաւորութեամբ եւ Սուրիոյ  Հայ  
Աւետարանական  Համայնքի  կազմակերպութեամբ, Երկուշաբթի 23  
Ապրիլի,  երեկոյեան  ժամը  7:00-ին,  հալէպահայ  գաղութը  համախմբուե-
ցաւ  Հայ  Աւետարանական  Բեթէլ  եկեղեցւոյ  մէջ նշելու  հայկական  
ցեղասպանութիւնը, մոմավառութեամբ՝  բոցավառելու  նահատակներուն  
արեան  կանչը,  ապա  ծաղկեմատոյց  կատարելու   անոնց  վառ  
յիշատակին: Վերապատուելի  Սերոբ  Մկրտիչեան  հրաւիրեց  հոծ  
բազմութիւնը, յոտնկայս  յարգանքի  տուրք   մատուցելու  նահատակներու  
յիշատակին: Գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր սոյն առթիւ 
պատրաստուած՝ երգահան երաժիշտ տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-
Սելիմեանի կողմէ, որուն գործադրութեան համար իրենց մասնակցութիւնը 
բերին բարձր կատարողութեամբ եւ արհեստավարժօրէն՝ մեցցօ սօփրանօ 
Տիկ. Բալիկ Գալէմքէրեան- Բօբօվա, թաւ ջութակ՝ Փրոֆ. Կոստանդին Բօբօվ 
եւ դաշնամուր՝ տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեան: Առ այդ, 
յաջորդաբար ներկայացուեցաւ հետեւեալ երաժշտական կտորները՝ մեներգ՝ 
«Տլէ Եաման», «Կռունկ» (Բարով եկար սիրուն կռունկ), ^Vocalize_, «Տէր 
Ողորմեա՛»: Նուագ՝ «Քաղուած՝ Ապրիլ 24-ի պատկերներէն» (Խոկում, 
Գեղջուկի պար) եւ «Արեւածագ»: Տիկ. Կարինէ Ֆերմանեան ասմունքեց 
Գէորգ Էմինէն՝ “Կիսատ Մնացած Աղօթք”ը: Իրենց կարգին Հայ երեք 
համայնքապետեր՝Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան, Գերաշնորհ՛ Տէր 
Շահան Ս. Եպս. Սարգիսեան եւ Արհիապատիւ՝ Տէր Պետրոս Արք. 
Միրիաթեան  ելոյթ եկան  իրենց հայրական խրախուսիչ, միանգամայն 
ազգային պահանջախնդրութեան իբրեւ պահանջատէր:  Ամէնակալն  
Աստուծոյ  հրաշագեղ  տան  մէջ,  հաւատացեալ  բազմութիւնն  ու  ազգասէր  
ժողովուրդը միահամուռ “Հայր Մեր” աղօթքը բարձրացուցին  առ  Աստուած:  
Երեք  Համայնքապետերը  օրհնութեան  աղօթքը  կատարելէ ետք,  
առաջնորդեցին ներկաները դիպի յուշակոթող, հսկումի եւ  
մոմավառութեան համար: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HA# AVYT. YKY{YXINYROV MIAXYAL OGYKOCMAN 
PA}TAMOVNQ 
M.A.H.A.Y. Miovfyan Kydronakan Marmini Sovrio3 Bajni howana-
vorovfyamb, Yryq]abfi  24  April, 2012-in, a5av=tyan jamu` 10.00-in, 
ty[i ovnyxav Ha3kakan xy[aspanovfyan 97-rd amyaki novirova7 
ogykocman Miaxyal pa]tamovnq, Ha3 Avytaranakan Byfel 
Yky[yxiin me\; Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Wyr. Syrob 
Mkrticyan` yrgyxo[ovfyamb yv a[=fqow; Gy[arovystakan 3a3tagiru 
k<undgrker` novag` ^Bach_, kataro[ovfyamb` $ro/. Kostandin B=b=wi 
(Fav |ovfak); Mynyrg` ^Garovn A_, ^K5ovnk_(Barow Ykar Sirovn 
K5ovnk), ^Sovrb Astova7_, kataro[ovfyamb` Myxx= S=4ran=` Tik. 
Balik Galemqeryan-B=b=wa3i, Tik. }o[akaf Sylimyani (Da]namovr) 
yv $ro/. Kostandin B=b=wi (Fav |ovfak); Asmovnq` hamadrovm` 
}ahan }ahnovre yv Mov]y[ I]1ane` ^Anl5yli Zangaku_, ^Ku 
Havatam_, kataro[ovfyamb` +r. Salbi Tarag8yani; Astov7o3 
1=sqin patgamu matovx Wyrapatovyli Hama3nqapyt` #arovfivn 
Sylimyan; An ir 1=sqin me\ andradar2av, fe` myr gor7u srbazan 
datin hytapndovmu ullalov e na1 mynq lav piti 8ancnanq myr datu, 
8anxcnynq nor syrovndin anonx me\ sty[7ylow azga3in arjeqnyrov 
handep ser yv govrgovranq; Hytaqrqrovfivn  ov ser arfnxnyl ha3 
lyzovi ov m]ako3fi harazat =gtagor7man masin yv wyr\apes 
havatqu ar7ar7yl, a3n havatqu or ku havatanq, fe` myr ha3ryrn ov 
my7 ha3ryrn ov ma3ryru ovnein ov dy5 mynq ovninq mincyv a3n =ru yrb 
amen ha3 hasni ov azgu ambo[\ tirana3 ir ardar datin arjanavor 
hatovxovmin_; Pa]tamovnqu wyr\ gtav Terovnakan a[=fq ^Ha3r 
Myr_-i yrgyxo[ovfyamb yv Wyrapatovyli Hama3nqapyt` #arovfivn 
Sylimyani a5aqylakan =rhnovfyan a[=fqow; Apa nyrkanyru 
ov[[ovyxan Ha3 Avytaranakan Byfel yky[yxii ]r\a4ak yv 
ivraqancivru matovx 3arganqi tovrq 3ov]akofo[in a5\yv; Ogykocman 
pa]tamovnqu wyr\ gtav Wyr. Syrob Mkrticyani a[=fqow; 
           
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մատղաշ  Սերունդին  Ազգային  Նկարագիրն 
Ու Ազգային  Գիտակցութեան  Ոգին 

Հայ Աւետարանական  Բեթէլ  Եկեղեցւոյ  կիրակնօրեայ դպրոցը, Քրիստոնէական  
դաստիարակութեան  կողքին, մանուկներուն եւ պատանիներուն իմացակա-
նութեան մէջ կը սերմանէ  ազգային   եւ  հայրենասիրական  գիտակցութեան  ոգին: 
Առ այդ, Կիրակի  29  Ապրիլ 2012–ին, Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցւոյ  
կիրակ-նօրեայ դպրոցը, օրուան  ծրագիրը  ամբողջովին  նուիրած  էր  Ապրիլեան  
նահատակներու  ոգեկոչման  97-րդ  ամեակին:  Առաւօտուն,  մանուկները  
համախմբուեցան  Ապրիլեան  նահատակներուն  նուիրուած  յուշակոթողին  
առջեւ, ուր  Սուրիոյ  Հայ  Աւետարանական  Համայնքի  Համայնքապետ՝ Վեր.  
Յարութիւն Սելիմեան  անոնց  փոխանցեց յուշակոթողին մանրամասնութիւնները 
եւ անոնց նշանակութեան մասին տեղեկութիւններ, թարմացուց հայոց  
պատմութեան  հերոսական փառապանծ էջերէն   ու յորդորեց  զանոնք, որպէս հայ 
ազգի  յաջորդականութիւն, հայ ժողովուրդի  գոյատեւման  ի  խնդիր, պարտին  
գիտակցիլ,  սերտօրէն  կառչիլ  ու պահել  ազգային բարքերն ու արժէքները: Ապա 
բոլորը միաձայն աղօթք մատուցեցին առ Աստուած նահատակներուն  անմեռ 
յիշատակին: Սոյն  առթիւ, կիրակնօրեայ դպրոցի  աշակերտները  օրուան  հիւր 
դասախօսուհի  ունեցան  տիկ. Ազնիւ  Ստեփանեան-Արապաճեանը: Ան  նախ  
ընդհանուր  պատկերացումով անդրադարձաւ հայ ժողովուրդի  պատմութեան, 
ապա  տեսաերիզի ցուցադրութեամբ փոքրիկներուն  փոխանցեց հայկական 
լեռնաշխարհի, հայ ազգի ծագումին  ու  յառաջացման, տարագրութեան 
ճանապարհին հայ  ժողովուրդին  ապրած չարաշուք ճակատագրին, եւ  ի վերջոյ  
սփիւռքահայուն, որպէս հայ գոյատեւելու կամքին առնչուող պատկերներ: 
Դասախօսութեան  աւարտին, դասախօսուհիին եւ  փոքրերուն միջեւ  տեղի  
ունեցաւ մտերմիկ  հարցադրումներ  եւ  զրոյցներ, իսկ  կիրակնօրեայի  աշակերտ-
ներուն ցանկութեամբ  եւ  կիրակնօրեայի  ուսուցչուհիներուն  առաջնորդութեամբ,  
յայտագիրը իր  լրումին  հասաւ՝ ազգային, հայրենասիրական եւ ի վերջոյ 
Հայաստանի  քայլերգին  հնչեղ  երգեցողութեամբ:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ՀԱՅ  ԳՐԱՏՊԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 500 ԱՄԵԱԿԻ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԵՒ ԳԻՐՔԻ  «ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ-ՎԱՃԱՌՔ» 

 

Շաբաթ 5 Մայիս, 2012-ին, երեկոյեան, Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցիի 
«Սողոմոնեան» սրահէն ներս, տեղի ունեցաւ հայկական մշակոյթի եւ Հայ 
գրատպագրութեան 500 ամեակին նուիրուած՝ հնատիպ գիրքերու եւ ձեռային 
աշխատանքներու ցուցահանդէս-վաճառքի բացումը, հովանաւորութեամբ՝ Սու-
րիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմ-
եանի, նախաձեռնութեամբ՝ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Կրթական Խորհուրդի, 
համագործակցութեամբ՝ Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժա-
րանի Ծնողաց Յանձնախումբին: Երեկոն սկսաւ Օր. Վարդենի Խուտէցեանի (Հայ 
Աւետարանական Կրթական Խորհուրդի գործավարուհի) բացման ու ողջոյնի 
խօսքով ապա հրաւիրեց Վեր. Յարութիւն Սելիմեանը, որպէսզի փոխանցէ  իր 
սրտին խօսքը: Վերապատուելին իր խօսքին մէջ նշեց, թէ՝ հայ գրատպագրութեան 
500 ամեակի բարեբաստիկ առիթին մէջ հաւաքուած ենք ոչ միայն ականատես 
ըլլալու եւ մեր հաւաքական յիշողութիւնը թարմացնելու հայ գրատպագրութեան 
ճամբով, այլ մեր յանձնառութիւնը  եւս յայտնելու Սուրիական օրհնեալ հողին հետ 
մեր ունեցած կապուածութեան կապակցաբար: Վերապատուելիին խօսքէն ետք, 
Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի Ծնողաց Յանձնախումբը 
պարգեւատրեց Վերապատուելի  Համայնքապետը ասեղնագործ  յուշանուէրով մը, 
իր տարած նախանձանխնդիր ու արժանաւոր գործունէութեանց համար իբրեւ 
կրթական մշակ, Հայ Կրթական բնագաւառէն ներս: Ցուցահանդէսին 
վաճառուեցան հայերէն, Արաբերէն եւ Անգլերէն գրականութեան, հոգեւոր եւ 
պատմական գիրքերու հաւաքածոյ, հայկական ձեռագործներէն եւ ասեղնա-
գործութիւններէն՝ Այնթապի, Մարաշի, Ուրֆայի, Վանի, Տիգրանակերտի եւ 
Լասէյի: Ցուցադրուեցան նաեւ հայկական մշակոյթը ներկայացնող գոյքեր: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIKNANX MIAXYAL PA}TAMOVNQ` MA#RYROV T+NIN A%FIV  
Coryq]abfi 9 Ma3is, 2012-in, Ha3 Avytaranakan yky[yxinyrov 
Miaxyal Tiknanx 3an2na1ovmbin kazmakyrpovfyamb, ty[i ovnyxav 
Miaxyal pa]tamovnq, novirova7` ^Ma3ryrov t=n_in, Ha3 
Avytaranakan Byfel Yky[yxiin me\; Pa]tamovnqu a5a\nordyx Tik. 
Syvan P=zyagalyan` o[\o3ni 1=sqow yv yrgyxo[ovfyamb; Gy[arovys-
takan bajnow ylo3f ykan Ha3 Avytaranakan Byfel Yrkrordakan 
Warjarani 7-rd yv 10-rd kargi a]akyrtnyr` asmovnqow yv 
yrgyxo[ovfyamb; Apa Bj]kh. Alina Mkrticyan nyrka3axovx ov 
hraviryx =rovan bana1=sovhin` Tik. Novard Mato3yan-Tarag8yan, 
or andradar2av nyrka3 darov ardiakan mi\oxnyrovn yv ]y]tyx, fe` 
ha3 kinu patrast ullalov e qa3l pahylov, dimagravylov nyrka3 



irawi8aku, aprylov e anxyali 1orhovrdow, karyli dar2nylow hama]-
1arhazargaxovmn ov go3atyvovmu; Bana1=sovfynen ytq Ha3 Avyta-
ranakan yky[yxinyrov Miaxyal Tiknanx 3an2na1ovmbin anovnow, 
Tik. Hovri Movsa +[li 4o1anxyx 3ov]anover mu =rovan bana-
1=sovhiin; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tara-
rovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; Avartin nyrkanyru 
hivrasirovyxan Tik. Silwa Mnceryani ko[me, ir m=r hangovxyal 
Yrextikin` Mari Sarmazyani 3i]atakin; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ԴԱՆԻՈՅ ԵՒ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ 
ՄԻԱՑԵԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱժՈՂՈՎ  

 
Դանիոյ եւ Միջին Արեւելքի Միացեալ խորհրդաժողովը տեղի ունեցաւ 30 Ապրիլ, 
2012-3 Մայիս, 2012 Լիբանան-Պէյրութ: 
Խորհրդաժողովը կազմակերպուած էր՝ «Իսլամ-Քրիստոնեայ յարաբերութեանց  
հաստատաման խմբակ»ի կողմէ, մասնակցութեամբ՝ Դանիոյ Միջազգային 
եկեղեցիներու Խորհուրդի եւ Դանիոյ Իսլամական Խորհուրդի, համագոր-
ծակցութեամբ՝ «Իսլամ–Քրիստոնեայ  երկխօսութեան խմբակ»ի եւ մասնակ-
ցութեամբ՝ Յիսուն Իսլամ-քրիստոնեայ գործիչներու՝ Դանիայէն, Լիբանանէն, 
Սուրիայէն, Իրաքէն, Իմարաթէն, Սաուտի Արաբիայէն եւ Յորդանանէն: Սոյն 
խորհրդաժողովին իր գործօն մասնացկութիւնը բերաւ Սուրիոյ Հայ Աւետա-
րանական Համայնքի Համայնքապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեան: Խորհրդա-
ժողովի ընթացքին ներկաները քննարկեցին թէ՝ ինչպէ՞ս կարելի է արտայայտուիլ 
եւ մօտեցում ցոյց տալ,  հաւատքի եւ բարոյագիտութեան հարցերու նկատմամբ, 
կրօնական ազատութեան ու համակեցութեան եւ Իսլամ-քրիստոնեայ երկ-
խօսութեան հիմնահարցերու շուրջ: Սոյն խորհրդաժողովը ամրապնդեց Իսլամ-
Քրիստոնայ հասկացողութիւնը, կեդրոնանալով ընդհանուր համարժէքներու վրայ, 
որը կը սահմանէ Իսլամ- Քրիստոնայ տարբերութիւնները: Ինչպէս նաեւ ընդգծեց 
երկխօսութեան անհրաժեշտութիւնը՝ համագործացկութեան ամրապնդման ու 
փոխադարձ ճանաչման ուղիով, որը նաեւ առիթ ընծայեց փորձառութիւններ 
փոխանակելու խաղաղ համակեցութեան՝ տեղական, միջազգային եւ ազգային 
մակարդակով: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ԵՒ ԻՍԼԱՄՆԵՐՈՒ 
ՄԻՋԵՒ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ 

Աւետարանական եկեղեցիներու եւ Իսլամներու միջեւ երկխօսութեան  առաջին 
փուլի խորհրդաժողովը տեղի ունեցաւ 26 -30 Մայիս, 2012-ին, Թէհրան – Իրան:  
Խորհրդաժողովը  կազմակերպուած էր՝ Միջ-կրօնական իսլամական յարաբե-
րութիւններու կազմակերպութիւններու Երկխօսութեան կեդրոնի կողմէ, 
համագործակցութեամբ՝ Fellowship of Middle East Evangelical churches, 
մասնակցութեամբ՝ Մերձաւոր Արեւելքի Իսլամ-քրիստոնեայ ներկայացու-
ցիչներու: Խորհրդաժողովին Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութիւնն ու Հայ 
Աւետարանական Եկեղեցին կը ներկայացնէր՝  Վեր. Յարութիւն Սելիմեան, 
Համայնքապետ՝ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի: 
Խորհրդաժողովի ընթացքին Իսլամ եւ քրիստոնեայ ներկացուցիչներ,  
քննարկեցին, թէ՝ ինչպէ՞ս կարելի է «Երուսաղէմ»ը դարձեալ մատչելի դարձնել 
որպէս պաշտամունքի վայր, որովհետեւ Երուսաղէմ՝ պաշտամունքի վայր եղած  
է աշխարհի երեք մեծագոյն՝ Հրեայ, քրիստոնեայ եւ իսլամ կրօններու: 
Այլ փորձագէտներ զրուցեցին լաւ յարաբերութիւններու եւ փոխադարձ 
վստահութեան Իսլամ-Քրիստոնեայ համայնքներու միջեւ նախքան Երոսաղէմի 
գրաւումը: Ուրիշներ կը հաւատային, թէ քրիստոնեաներու պարտակա-
նութիւններէն մէկը ըլլալու է Երուսաղէմի ազատագրման նիւթը: Շարունակաբար, 
Քրիստոնեայ –Իսլամ փոխ յարաբերութեան ուժեղ կապերը նաեւ յոյս ներշնչեն ե՛ւ 
Պարսկաստանի  մէջ ե՛ւ այլուր գտնուող Քրիստոնեայ փոքրամասնութիւնը մնալու 
ապահով եւ խաղաղ, միշտ եղբայրական եւ սիրոյ սկզբունքին վրայ, հիմնուած 
համակեցութեան սկզբունքէն: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HA# AVYT. BYFEL YRKRORDAKAN WARJARANI MANKAPARTEZI 
AMAWYR|I HANDISOVFIVN.. }abaf  2  #ovnis, 2012-in, yryko3yan 
jamu` 6.00-in, ty[i ovnyxav Ha3 Avytaranakan Byfel Yrkrordakan 
Warjarani mankapartezi bajini amawyr\i handisovfivnu, 
$=latyan srahin me\; Gnahatyli hamadrovm er artasanovfivnu, 
1mba3in yrgyxo[ovfivnu, nyrka3axovmn ov  paryru, or ku kazmein 
handisovfyan bowandakovfivnu; Handisovfyan avartin Sovrio3 Ha3 
Avytaranakan Hama3nqi Hama3nqapyt` Wyr. #arovfivn Sylimyan 
kataryx 4akman 1=sq apa handisovfivnu wyr\ gtav 
Wyrapatovyli Hama3nqapytin =rhnovfyan a[=fqow; Ku ]nor-
havorynq Krfakan !orhovrdu yv Warjarani Tn=renovfivnu, 
]r\anavart a]akyrtnyru yv ovsovxcakan kazmu, ivraqancivr ko[m ir 
tramadra7 a]1atanqin yv nyrdrovmin hamar; 
 

 
KIRAKN+RYA# DPROXI YV PATANI-ASPYTNYROV                     

 }R|ANAVARTIX PA}TAMOVNQ 
Kiraki 17 #ovnis, 2010-in, yky[yxiis kirakn=rya3 qarozi pa]ta-
movnqu  novirova7 er` Ha3ryrov =rovan; Pa]tamovnqi a5a\nor-
dovfivnu kataryx Tiar Samovel Mnceryan; Apa ty[i ovnyxav 
kirakn=rya3 dproxi yv patani-aspytnyrov ]r\anavartix pa]-
tamovnqu; $oqriknyr nyrka3axovxin 3atovk 3a3tagir mu, or 
k<undgrker` yrgca1ovmb, wka3ovfivn, S. Gra3in hamarnyrov unfyrxovm 
yv 2011-2012 tary]r\ani kirakn=rya3 dproxi yv patani-
aspytnyrov ty[ykagiri unfyrxovm; Apa howivu ]r\anavartnyrovn 
noviryx astova7a]ovnc matyanu, orme ytq matovx novirman a[=fq 
]r\anavartnyrovn yv 3ordor anonx 7no[nyrovn hamar; +rovan 
patgamu matovx howivu, wyr a5nylow` ^H=r` Hpartovfivnu_ nivfu, 
himnova7` A. Pytros 5.5; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 
3a3tararovfivnnyrow, Terovnakan a[=fq` ^Ha3r Myr_-i yrgyxo-
[ovfyamb yv howivin a5aqylakan =rhnovfyan a[=fqow;  
Patani-aspytnyren ]r\anavart y[an` Mkrtic Nyrsesyan, Ara 
Aro3yan, %ifa A5aqylyan yv Andranik Yovmovrfa8yan; Isk 
kirakn=rya3 dproxen ]r\anavart y[an` Wahram !acatovryan, Av= 
Fa]8yan, My[ri Miqa3elyan, Lovsine Sazyan yv Novarf Iskenyan; Ku 
]norhavorynq ]r\anavartnyru yv Astov7o3 a5a\nordovfivnu ku 
1ndrynq anonx kyanqin hamar; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HA# AVYTARANAKAN ^ARMIS_ YRAJ}TANOXI  

A}AKYRTAKAN HAMYRG 
Ha3 Avytaranakan ^Armis_ yraj]tanoxu ovnyxav ir amawyr\i 
a]akyrtakan hamyrgnyru 3a\ordabar, }abaf 23 yv Kiraki 24 #ovnis, 
2012-in, yryko3yan jamu` 6.00-in, Yky[yxiis ^So[omonyan_ srahin me\, 
nyrka3ovfyamb` Wyrapatovyli Hama3nqapytin, hogyvor Howivnyrov, 
M.A.H.A.Y.Miovfyan Kydronakan Marmini andamnyrov, 7no[nyrov yv 
fankagin yraj]taser hivryrov; Handisovfivnu sksav ^Armis_ 
yraj]tanoxi Tn=renovhi` Tik. }o[akaf Sylimyani o[\o3ni yv baxman 
1=sqow, orme ytq an waryx handesi 3a3tagiru; Ylo3fin 50 4oqriknyr 
irynx ]norhova7 astova7atovr yraj]takan karo[ov-fivnnyrn ov 
2irqyru 3a3tnabyryxin, nyrka3axnylow yraj]takan ktornyr 
da]namovri, \ovfaki, kifa5i, sringi yv fav \ovfaki wra3; Anhatakan 
novaga7ovfivnnyre ytq ivraqancivr dasaran ylo3f ykav yrgca1ovmbow; 
Hamyrgi avartin Wyr. #. Sylimyan bar2r gnahatyx ^Armis_ 
yraj]tanoxi Tn=renovfivnn ov ovsovxcakazmu anonx tara7 b7a1ndir 
a]1atanqin yv a3s ivra3atovk 3a3tagri iragor7man hamar; Hamyrgu 
wyr\ gtav Wyrapatovyli Hama3nqapytin a5aqylakan =rhnovfyan 
a[=fqow; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HA# AVYT. BYFEL YRKRORDAKAN WARJARANI MI|NAKARG YV 

YRKRORDAKAN BAJINNYROV AMAWYR|I HANDISOVFIVN 
 

Kiraki  7  #ovlis, 2012-in, yryko3yan jamu` 8.00-in, ty[i ovnyxav Ha3 
Avytaranakan Byfel Yrkrordakan Warjarani mi\nakarg bajini     



6-rd hovn2qi yv yrkrordakan bajini 3-rd hovn2qi amawyr\i 
handisovfivnu, Byfel Yky[yxii ]r\a4aken nyrs; Gnahatyli 
hamadrovm er` artasanovfivnu, 1mba3in yrgyxo[ovfivnn ov paryru; 
Handisovfyan avartin Hama3nqapyt` Wyr. #arovfivn Sylimyan 
4o1anxyx 9-rd yv 12-rd kargi ]r\anavartnyrovn ]r\ani 
4o1anxman wka3agryr apa kataryx 4akman 1=sq` ]norhavorylow 
]r\anavartnyrn ov anonx 7no[nyru; Handisovfyan nyrka3 er` Sovrio3 
nor ka5awarovfyan noran]anak ha3 bnapahpanovfyan harxyrov 
My73argo3 Na1arar Dokt. Nazira Sargis (]r\anavart Ha3 
Avytaranakan Byfel Warjaranen); Na1ararovhin` Wyrapatovyli 
hama3nqapytin 2y5amb staxav 3ov]anover; Handisovfivnu wyr\ 
gtav Wyrapatovyli Hama3nqapytin a5aqylakan =rhnovfyan 
a[=fqow; Ku ]norhavorynq Krfakan !orhovrdu yv Warjarani 
Tn=renovfivnu, ]r\anavart a]akyrtnyrn ov ovsovxcakan kazmu, 
irynx katara7 a]1atanqin yv nyrdrovmin hamar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ 
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ  ՄԵԾՅԱՐԳՈՅ   ՆԱԽԱՐԱՐ՝ ԴՈԿՏ. ՆԱԶԻՐԱ 

ՍԱՐԳԻՍԻՆ 
 

Շաբաթ 7 Յուլիս, 2012-ին, Վերապատուելի Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեան 
եւ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի աւագանին՝ ընդունեց պաշտօնական 
այցելութիւնը Սուրիոյ նոր կառավարութեան նորանշանակ հայ բնապահ-
պանութեան հարցերու Մեծյարգոյ Նախարար Դոկտ. Նազիրա Սարգիսին: Սոյն 
այցելութիւնը իր տեսակին մէջ կը նկատուէր եզակի: Նախարարը որպէս Հայ 
Աւետարանական Բեթէլ վարժարանի շրջանաւարտուհի, հրաւիրուած էր նաեւ 



ներկայ գտնուելու Հայ Աւետարանական Բեթէլ երկրորդական վարժարանի 
Միջնակարգ եւ երկրորդական բաժիններու շրջանաւարտից հանդիսութեան, 
ուրտեղ ստացաւ Վերապատուելի համայնքապետին ձեռամբ յուշանուէր 
(արծաթեայ ափսէ), իբրեւ հաւաստիքը  մեր երախտագիտութեան եւ շնորհա-
ւորութեան: Որմէ ետք Հայ Աւետարանական Համայնքի աւագանիին 
առաջնորդութեամբ՝ ուղղուեցան Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցիի դահլիճը: 
Հանդիպումին՝ Վերապատուելի Համայնքապետը ջերմապէս շնորհաւորեց 
նախարարը եւ անոր մաղթեց բեղուն եւ հայրենասիրական ոգիով ծառայութիւն՝ 
Սուրիոյ ասպնջական հայրենիքին վերելքին ի խնդիր: Հանդիպումը վերջ գտաւ 
փոխադարձ շնորհաւորական խօսքերով եւ յանձնառութեան յայտարա-րութեամբ՝ 
միշտ պահպանելով ասպնջական Սուրիոյ ազգային մէկութիւնն ու միասնութիւնը՝ 
աւելի խաղաղ ու բարօր ապագայի ի խնդիր:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMA%NA#IN SOVRB GROX WARJARAN 
Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxii Hogabar2ovfyan oro]ovmow ty[i ovnyxav 
ama5na3in Sovrb Grox Warjaran 2 #ovlis, 2012- 2 +gostos, 2012, Ha3 Avyt. 
Byfel Yky[yxii Qristoneakan Dastiarakovfyan  Kydronin me\; 
Ama5na3in Sb. Grox warjaran 3a8a1yxin 200 4oqriknyr (4-12) tarykan, 
oronq amen =r (Yrkov]abfi–Ovrbaf) a5av=tyan jamu` 9.00-1.00, my7 1anda-
wa5ovfyamb ku havaqovein ovnynalov hamar a5=rya3 3a3tagir, oru 
k<undgrker` 4a5abanovfyan pa]tamovnq, Anglyren, ?ransyren, Arabyren 
yv Ha3yren lyzovi dasyr, ha3ox patmovfivn, Sb. Gra3in ]arovnakakan 
patmovfivn, azga3in yv hogyvor yrgyr, undhanovr zargaxovm, da]ta3in yv 
1mba3in 1a[yr, pto3tnyr, avazanagnaxovfivn, 2y5a3in a]1atanq yv 
tysayrizi xovxadrovfivn; Hing ]abfovan unfaxqin manovknyr sorwyxan` 
^Mia3n Astova7 Karo[ e_ nivfu, S. gra3in hamarnyrov yv hogyvor dasyrov 
ov 2y5a3innyrov undme\en;  Կիրակի 5 +gostos, 2012-in, առաւօտեան եկեղեցիի 
քարոզի պաշտամունքին ընթացքին  Ama5a3in Sb. Grox warjaranը handes 
եկաւ 7no[nyrov nyrka3ovfyan; Handesin nyrka3axovyxav hing ]abfovan 
gor7adrova7 7ragiru` yrgca1ovmbow, artasanovfyamb yv ty[ykagiri 



unfyrxovmow; #a3tagri avartin Hama3nqapyt` Wyr. #arovfivn Sylimyan 
kataryx 4akman, ]norhakalovfyan yv ]norhavorovfyan  1=sq yv matovx 
a[=fq; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանի Հովուական Այցելութիւնը 
Քեսապ Եւ Շրջանները 
Համայնքապետ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանի հովուական 
այցելութիւնը՝ 25-27 Յունիս 2012, ունեցաւ  դրական մեծ ազդեցութիւն Քեսապի Հայ 
Աւետ համայնքի զաւակներուն վրայ: Վերապատուելիին այցը սկսաւ Սուրբ 
հաղորդութեան Միացեալ պաշտամունքով, որուն հրաւիրուած էին Քեսապի Հայ 
Աւետարանական եկեղեցիներու զաւակները: Վերապատուելի համայնքապետը 
նաեւ այցելեց Քեսապի եւ Շրջանի համայնքապատկան բոլոր եկեղեցիներն ու 
կառոյցները, հանդիպումներ ունեցաւ տեղւոյն ժողովներուն հետ, ինչպէս նաեւ 
ժողովուրդին հետ, զանոնք խանդավառելով, քաջալերելով եւ յորդորելով, որ անոնք 
շարունակեն հաստատ պահել իրենց վստահութիւնը եւ հաւատքը Աստուծոյ վրայ 
եւ յարատեւեն իրենց վստահուած առաքելութեանց գործադրութեան մէջ: 
Վերապատուելին այցելեց Քեսապի Գերեզմանատան մէջ վերանորոգ Ապրիլեան 
Եղեռնի նահատակներուն նուիրուած յուշակոթողը: Վերապատուելի 
համայնքապետը իր հովուական այցելութեան աւարտին այցելեց Լաթաքիոյ 
նահանգապետ Զօրավար Ապտէլ Քատէր Մուհամատ Ապտօ Շէյխին եւ անոր 
փոխանցեց համայնքի բարեմաղթութիւնները: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YKY{YXII HA{ORDAKAN ANDAMNYROV UNDOVNYLOVFIVN 
Kiraki 2 Syptymbyr, 2012-in, yky[yxiis kirakn=rya3 qarozi 
pa]tamovnqi unfaxqin ty[i ovnyxav ha[ordakan nor andamnyrov 
undovnylovfivnu yky[yxien nyrs; Ha[ordakan andamakxovfyan 
miaxo[nyrn yn` Tiarq` Wazgen Nyrsesyan, Asatovr Mnceryan, 
+riordnyr` Syvan Ciri]yan, Syvan Qele]yan, Nazani Mnceryan, 
Tikinnyr` Alis Saryan, Ani Mara]lyan, %ozin Car1utyan, Balik 
Galemqeryan yv S=se Nyrsesyan;  Ha[ordakan andamnyru hrapa-
rakav 3a3tararyxin irynx havatamqu yv ov1tyxin miabyran 
kardalow ha[ordakan andamakxovfyan ov1tu, orme ytq Yky[yxiin 
ha[ordakan andamnyru hravirovyxan otqi bar2ranalov yv 
hangaman=ren o[\ovnylov irynx ]arqyrovn miaxa7 nor andamnyru; Ku 
]norhavorynq norun7anyru yv Astov7o3 imastovfivnu yv 
a5a\nordovfivnu ku ha3xynq anonx havatqi kyanqi unfaxqin me\;    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 պատսպար-
եալներուն 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՎԵՐ. ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԵԼԻՄԵԱՆԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ 
ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ 

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, բազմազանա-
զանութեան իրականութեան հաւատացող եւ խաղաղութեան դեսպանութեան 
առաքելութիւն ստանձնող ստեղծագործ  եւ խաղաղարար ներկայութիւն: 
Աւարտին՝ Խորհրդարանի Նախագահը պատուեց Վեր. Համայնքապետը, անոր 
փոխանցելով՝ խորհրդարանի պաշտօնական յուշանուէր:  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՎԵՐ. ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԵԼԻՄԵԱՆԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ 
ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ 

Չորեքշաբթի 4 Հոկտեմբեր, 2012-ին, Վերապատուելի համայնքապետը 
հանդիպեցաւ Սուրիական Արաբական Հանրապետութեան Կրթութեան 
Նախարար՝  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: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԻՍԼԱՄ  - ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹՒՆԸ  
ԳՈՅԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԻԱԿ ՈՒՂԻՆ Է ՀԱՄԵՐԱՇԽ 

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 
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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ ՏԻԿ. ԱՆԻ ԱՅՆԻԼԵԱՆ -
ՉՈԼԱԳԵԱՆԻ 

Կիրակի 18  Նոյեմբեր, 2012, եղաւ այն յատուկ եւ հրճուալի օրը, մեծարանքի 
ընդունելութիւն սարքելու այն արժանաւոր ու նուիրեալ անձին, յանձին՝ Տիկ. 
Անի Այնիլեան-Չոլագեանի (Տնօրէնուհի Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի), 
իր 34 ամեայ անխոնջ ու անձնուրաց ծառայութեան համար իբրեւ Տնօրէն 
Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի: Յայտագիրը սկսաւ Տիկ. Սիւզան 
Աբարդեանի բացման ու ողջոյնի խօսքով, ուրտեղ անդրադարձաւ սոյն 
ձեռնարկի պատեհ ու բարեբաստիկ առիթին, ապա Օր. Սեւան Չիրիշեան 
սահիկներով ներկայացուց՝ Տիկ. Անի Չոլագեանի 34 ամեայ ծաւալած 
գործունէութիւնները Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի աշխատանքներու 
հետ կապուած: Սահիկներու ցուցադրութենէն ետք Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան 
այս առթիւ մատուց գոհաբանական աղօթք: Ապա Տիար Խաչիկ Աբրիկեան 
(Ճ.Յ.Ձ.-ի Խորհրդատու Մարմնի Ատենապետ), Տիկ. Թալին Թօփալաքեան 
(Ճ.Յ.Ձ.-ի նորանշանակ Տնօրէնուհի) եւ Բժ. Պետրոս Տարագճեան (Հաուըրտ 
Գարակէօզեան Հիմնարկի Տնօրէն) բաժնեցին վկայութիւններ Տիկ. Ա. 
Չոլագեանի 34 ամեայ անձնուէր ծառայութեան իբրեւ Տնօրէն Ճինիշեան 
Յիշատակի Ձեռնարկի, մաղթելով յաջողութիւն իր ապագայ ծրագիրներուն: 



Վեր. Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեան ողջունելէ ետք ներկաները, 
անդրադարձաւ երեք հիմնական կէտեր՝ Տիկ. Ա. Չոլագեանի ունեցած 
պատրաստուածութեան իր մասնագիտական ծիրէն ներս 
1.Աստուածաշնչական  պատրաստուածութիւն 2. Ակադեմական 
պատրաստուածութիւն 3. Գործին վերահսկելու բարձր տրամադրութիւն: 
Վերապատուելին իր խօսքը աւարտելէն ետք,  Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութեան 
Նախագահին՝ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի, Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութեան 
Կեդրոնական Մարմինի ատենապետին՝ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեանի ու 
Համայնքային Գործադիր Մարմինի ատենապետին անունով պատուեց Տիկ. 
Ա. Չոլագեանը արծաթեայ ափսէ յուշանուէրով: Ապա բեմ հրաւիրուեցան 
Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ, հովիւներ, ժողովներ եւ 
Տիկ. Ա. Չոլագեան՝ հատելու օրուան յատուկ կարկանդակը: Ձեռնարկը վերջ 
գտաւ Վերապատուելի Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեանի 
առաքելական օրհնութեան աղօթքով: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ð²Ú ²ôºî²ð²Ü²Î²Ü ´ºÂ¾È ºðÎðàð¸²Î²Ü ì²ðÄ²ð²ÜÆ 
ìºð²Üàðà¶àô²Ì Ø²ÜÎ²ä²ðî¾¼Æ ìºð²´²òàôØ 
ÎÇñ³ÏÇ 25 ÜáÛ»Ùµ»ñ« 2012-ÇÝ« Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý Ð³Ù³ÛÝùÇ 
ÎñÃ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ` 
Ð³Û ²õ»ï³-ñ³Ý³Ï³Ý ´»Ã¿É »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ì³ñÅ³ñ³ÝÇ« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 
ì³ñÅ³ñ³ÝÇë í»ñ³Ýáñá·áõ³Í Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ç í»ñ³µ³óáõÙÁ« 
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ` ì»ñ© Ð³Ù³ÛÝù³å»ï Ú³ñáõÃÇõÝ ê»ÉÇÙ»³ÝÇ« Ñá·»õáñ 
ÑáíÇõÝ»ñáõ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ« 
Ð³É¿å³Ñ³Û Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ« ì³ñÅ³-

ñ³ÝÇë  îÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý »õ áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ: Ü»ñÏ³Ý»ñ` ì»ñ© Ú© 
ê»ÉÇÙ»³ÝÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ« ßñç»ó³Ý í»ñ³Ýáñá·áõ³Í Ù³ÝÏ³-
å³ñï¿½Á: Ð³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ ëÏë³õ úñ© ì³ñ¹»ÝÇ Êáõï¿ó»³ÝÇ 
(¶áñÍ³í³ñáõÑÇ`  Ð³Û ²õ»ï© ÎñÃ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç) µ³óÙ³Ý Ëûëùáí« 
áñÙ¿ »ïù ì»ñ© ê»ñáµ ØÏñïÇã»³Ý Ù³ïáõó ³ÕûÃù: ²å³ ì»ñ© 
Ð³Ù³ÛÝù³å»ï Ú³ñáõÃÇõÝ ê»ÉÇÙ»³Ý ÷áË³Ýó»ó Çñ ËûëùÁ ³Ûë ³éÃÇõ: 
²Ý ëñï³·ÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí áÕçáõÝ»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÁ« ÷³éù 
ïáõ³õ ²ëïáõÍáÛ` ²Ýáñ å³ñ·»õ³Í ßÝáñÑùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: 
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ù»Í µ³ÅÇÝÁ áõÕÕ»ó êáõñÇáÛ ìë»Ù³ßáõù Ü³Ë³·³Ñ` 
îûùÃ© ä³ßß³ñ ²É-³ë³ïÇÝ áõ ³ëåÝç³Ï³Ý êáõñÇáÛ Ù»Í³Ñá·Ç 
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« áñáÝù Ã»õ ÃÇÏáõÝù Ï³Ý·Ý»ó³Ý Ø»Í ºÕ»éÝ¿ ×áÕáåñ³Í 
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ  »õ áñµ»ñáõÝ« áñáÝù ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ Ó»éù-Ó»éùÇ ïáõ³Í« 
³ÝËáñï³Ï Ï³Ùùáí µ³ñ»Ýáñá·áõÃÇõÝÝ»ñ Ï°Çñ³·áñÍ»Ý áõ Ýáñ³Ýáñ 
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ ï»Õ Ïáõ ï³Ý: ²Û¹ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù»Í³·áÛÝ 
÷³ëï»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ ³Ûëûñáõ³Û Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ´»Ã¿É ºñÏñáñ¹³Ï³Ý 
ì³ñÅ³ñ³ÝÁ« áñ Ñ³ë³Í ¿ Ý³Ë³ÝÓ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ: ì»ñ³å³ïáõ»ÉÇÇÝ 
Ëûëù¿Ý »ïù« ´Å© Âáñáë Âáñ³Ý»³Ý »õ î¿ñ ì³½·¿Ý øÑÝ© ø¿ûßÏ¿ñ»³Ý«  
ßÝáñÑ³õáñ»Éáí í»ñ³Ýáñá·áõ³Í Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ç í»ñ³µ³óáõÙÁ«  
÷áË³Ýó»óÇÝ Çñ»Ýó ëñï³·ÇÝ µ³ñ»Ù³ÕÃáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ì»ñ³µ³óÙ³Ý 
³õ³ñïÇÝ, ì»ñ© Ð³Ù³ÛÝù³å»ïÁ« Ñá·»õáñ ÑáíÇõÝ»ñ »õ îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝ 
Ñ³ï»óÇÝ ûñáõ³Ý Û³ïáõÏ Ï³ñÏ³Ý¹³ÏÁ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIKNANX MIAXYAL PA}TAMOVNQ  
Coryq]abfi 19 Dyktymbyr, 2012-in, Ha3 Avytaranakan 
Yky[yxinyrov Miaxyal Tiknanx #an2na1ovmbin kazmakyrpovfyamb` 
ty[i ovnyxav Miaxyal Tiknanx pa]tamovnq ^Galstyan_ a5fiv; 



Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Tik. Hovri Movsa +[li` 
yrgyxo[ovfyamb, &nndyan S. Gra3in hamarnyrov unfyrxovmow apa 
ty[i ovnyxav a[=fqi pah; +rovan patgamu matovx Wyr. #arovfivn 
Sylimyan, nivf ovnynalow` ^Mi< Wa1nar.._, himnova7` {ovk.2.10: An 
usav. ^Hry]takin tova7 a5a\in patgamu cwa1naln er; A3s=r 
mardov srtin me\ 7na7 my7ago3n wa1u, o<c fe ir dem ty[i ovnynaliq 
patyrazmnyrov 3a3tararovfivnn e, a3l anoro]ovfyan dem 
sty[7ova7 wa1n e; Apaga3in me\, ir banakanovfyamb yv 
imaxakanovfyamb gov]akyl ckarynalov byrovmow sty[7ova7 wa1u; 
Movf apagan yv anna1atysyli pataharnyru cgov]akylov wa1u 
1taxova7 mtahogovfynen ku 7ni; Yrbymn al an2nasirovfyamb =7ovn 
wa1yr k<aprinq; Wa1` myr ysasirovfyne yv 4a5asirovfyne; A3s 
wa1yru myz, irynx holowo3fin me\  3a4]takylow,  gyri ku dar2nyn; 
Saka3n, hry]taku ku 1ostana3 my7 ovra1ovfivn yv 1a[a[ovfivn 
byryl; Mtqi yv srti 1a[a[ovfivnu ku gyradase /iziqakan 
1a[a[ovfyan; Ovrymn, a[=fy<nq or Astova7, o<c fe mia3n 
patyrazmnyru dadryxne, caryru yv irynx cariqnyru myzme hy5axne, 
a3l a[=fy<nq, or Astova7 myzi srti yv mtqi 1a[a[ovfivn ta3` myr 
apra7 tagnapin, ylyve\nyrovn yv anoro]ovfivnnyrovn me\, 
orowhytyv yrb an2u 1a[a[ k<ulla3, ir ]ovr\u gtnovo[ mfnolortn ov 
kynsolortu ku 1a[a[i_; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 
novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Wyr. #arovfivn 
Sylimyani a5aqylakan =rhnovfyan a[=fqow: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YKY{YXIIS UNTANYKAN AMANORI *A}KYRO#F 
Yky[yxiis untanykan Amanori 8a]kyro3fu ty[i ovnyxav Kiraki 23 
Dyktymbyr, 2012-in, kes=r jamu` 1.00-in, Ha3 Avytaranakan Byfel 
War-jarani wyranorogova7 srahin me\; O[\o3ni 1=sqow 8a]kyro3fu 
bax 3a3tararyx Tik. S=si Pa1cy8yan; *a]kyro3fu k<undgrker 
gy[arovys-takan 3a3tagir, Yrg` Prn. *or8 Sargisyani, da]naki 
unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf Sylimyani, oronq matovxin 7nndyan 
ov ha3rynasirakan yrgyr; Apa ty[i ovnyxav 1a[yr, 
a5a\nordovfyamb` +r. Nazani Mnceryani; Gy[arovystakan bajinen 
ytq, Wyr. yv Tik. #arovfivn Sylimyan bym hravirovyxan, orpeszi 



hatyn karkandaku, or patrastova7 er` Wyr. #. Sylimyani 
wyruntrovfyan ibryv hama3nqapyt yv Byfel yky[yxii howovakan 
7a5a3ovfyan 20 amyaki zo3g barybastik a5ifnyrow; A3s patyh 
a5ifow Tiar Samovel Mnceryan, Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii 
hogabar2ovfyan anovnow,  gohovnakovfyamb andradar2av Wyr. #. 
Sylimyani 20 amya3 gor7ovnya3 ov havatarim 7a5a3ovfyan ibryv 
howiv Ha3 Avytaranakan Byfel yky[yxiin yv ovfu amya3 
7a5a3ovfyan ibryv Hama3nqapyt Aovrio3 Ha3 Avytaranakan 
Hama3nqin; An ma[fyx, or Wyrapatovylin ]arovnake ir ardivnavet 
7a5a3ovfivnnyru Astov7o3 a5a\nordovfyamb, Ir 4a5qin tara7man 
hamar; Apa Wyr. #arovfivn Sylimyan ir ]norhakalovfivnn ov 
yra1tagitovfivnu 3a3tnyx Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii 
Miaxyal Jo[owin, oronq 20 amya3 ]r\anin nyxovk kangna7 yn howivin 
zanazan 7a5a3ovfivnnyrovn me\, yky[yxii bargava8man i 1ndir yv 
4o1anxyx 3ov]anover; An ir gohovnakovfivnu 3a3tnyx nayv yky[yxii 
jo[owovrdin 20 amya3 ]r\anin irynx xovxabyra7 wstahovfyan, siro3n 
yv hoga7ovfyan hamar handep howivin; Wyrapatovyliin 1=sqen ytq 
Ka[and Papovkin a3xylovfivnu yvs 1andawa5yx mfnolortu, 
3atkapes 4oqriknyru; *a]kyro3fu wyr\ gtav howivin a5aqylakan 
=rhnovfyan a[=fqow;         
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YRAJ}TAKAN HAMYRG 
Kiraki 30 Dykt. 2012-in, Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii 
howanavorovfyamb, ty[i ovnyxav yraj]takan hamyrg, S. &nndyan 
T=nin a5fiv, kataro[ovfyamb` Tik. Balik Galemqeryan-B=b=wa3i 
(Myxx= S=4ran=), [ykawarovfyamb ov da]naki unkyrakxovfyamb` 
Tik. }o[akaf Abardyan -Sylimyani, \ovfaki unkyrakxovfyamb` +r. 
Lila Sahakyani yv masnakxovfyamb` ^Yra1tiq_ mankapatanykan 
yrgca1ovmbi; Hamyrgin  nyrka3 ein` Sovrio3 Ha3 Avytaranakan 
Hama3nqi Hama3nqapyt` Wyr. #arovfivn Sylimyan, 
Wyrapatovylinyr, nyrka3axovxicnyr` ha3kakan m]akovfa3in miov-
fivnnyrov, barysirakan himnarknyrov, Ha3 Avytaranakan 
yky[yxinyrov jo[owovrd yv ho7 bazmovfivn; Hamyrgin` Tik. Balik 
Galemqeryan-B=b=wa yv ^Yra1tiq_ mankapatanykan yrgca1ovmbu 
irynx qa[xrahovnc 2a3nyrow ylo3f ykan yraj]takan ardi 
myknabanovfyamb 1namova7 yv m]akova7 S. &nndyan 11 yrgyrow, 
4o1anxylow jo[owovrdin Ter #isovs Qristosi hra]ali 7novndin 
patgamu; Hamyrgi avartin Wyrapatovyli Hama3nqapytu 
o[\ovnyx ov ]norhavoryx nyrkanyru, S. &nndyan =rhnabyr a5ifow,  
apa koc ov[[yx Ter #isovs Qristosi 7novndow myzi hasa7 4rkovfyan 
avytisu bajnylov mardkanx hyt; Wyrapatovylin 3atovk 
]norhakalovfivn 3a3tnyx ^Yra1tiq_ yrgca1ovmbi andamnyrovn, 
[ykawarin, mynyrgo[in ov novaga7ovfyamb irynx masnakxovfivnu 
byro[  anhatnyrovn, oronq \anq c1na3yxin so3n 2y5narki 
3a\o[ovfyan i 1ndir; @y5narku wyr\ gtav Wyr. Hama3nqapytin 
a5aqylakan =rhnovfyan a[=fqow;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կը գոհանանք Աստուծմէ Իր անսահման օրհնութիւններուն համար, ու այն 
շնորհքին եւ տեսիլքին՝ ծառայելու մեր ժողովուրդին այս տարածաշրջանի 
մէջ: Վերեւ յիշուած գործունէութիւններն ու ձեռնարկները բացառիկ 
առիթներ են անգամ մը եւս Աստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնելու, Իր 



սիրոյն եւ հոգածութեան համար, նաեւ վերանորոգուելու եւ ապագայ 
գործունէութինները ծրագրելու Իր պատուական անունով: Ամէն: 
 
 


