Yr\ankovfyan cors banalinyr`
- Gte<q 2yr inqnawstahovfivnu, =rovan wyr\avorovfyan
mtabyryxe<q =rovan 2yr lavago3n iragor7ovmu, 4or2a5ovfivnu kam staxa7 gnahatakan 1=squ;
- Undovnyxe<q or a5an2na]norhyal eq, a3nqan jamanak or
2yr a5o[\akan wi8aku lav e;
- !ovsa4yxe<q 3o5ytysovfyne;
- @yr kyanqin imast tove<q, 4o1anak andadar o[balov
kam djgohylov 2yr ciragor7ova7 i[2yrovn hamar,
\anaxe<q 2yr mek na1asirovfivnu kirarkyl kam barysirakan npataki mu 7a5a3yl … dovrs yke<q mi=rinakovfynen yv amen a5tov, or 2yr acqu ku banaq,
imaxeq or unyliq ovniq;

HA# AVYTARANAKAN BYFEL YKY{YXI

Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxii
Qristoneakan Dastiarakovfyan Kydronen nyrs;

اﻟﻘﺲ ھﺎروﺗﯿﻮن ﺳﻠﯿﻤﯿﺎن

Rev. Haroutune Selimian
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ºð²Êî²¶ÆîàôÂÆôÜ ²è ²êîàô²Ì
(ÔáõÏ³ë 17. 11-19) Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÝ Ù¿ç î¿ñ ÚÇëáõë ê³Ù³ñÇ³ÛÇ »õ
¶³ÉÇÉÇ³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û ï³ëÁ µáñáïÝ»ñÁ ÏÁ µÅßÏ¿, »õ ³ÛÝ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áñ Ï³ï³ñáõ³Í Ññ³ßùÇÝ Ù¿ç ê³Ù³ñ³óÇ ÙÁÝ ³É Ï³Û,
¹¿åùÁ ³õ»ÉÇ áõß³·ñ³õ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ (ÔáõÏ³ë 10.30-37): î¿ñ ÚÇëáõë ³Ûë
¹¿åùÁ û·ï³·áñÍ»ó ²ëïáõÍÙ¿ ßÝáñÑ³Ï³É ÁÉÉ³Éáõ ¹³ëÁ ëáñí»óÝ»Éáõ Çñ
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ: Ð³ïáõ³ÍÁ ÏÁ ëÏëÇ ï³ëÁ ³ÝÙ³ùáõñ Ù³ñ¹»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ùµ (ÔáõÏ³ë 17.11-13): ´áÉáñÝ ³É µáñáï ¿ÇÝ: Ðñ»³Ý»ñÁ »õ
ê³Ù³ñ³óÇÝ»ñÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ÙÇ³ëÇÝ µÝ³ÏáõÃÇõÝ ã¿ÇÝ áõÝ»Ý³ñ,
ë³Ï³ÛÝ, ³Õ»ïÝ»ñÁ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ »õ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝ ÏÁ ßÇÝ¿:
Þ³ñáõÝ³Ï³µ³ñ, ï³ëÁ íï³ñáõ³ÍÝ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ ÁÉÉ³Éáõ Ñ³ñÏ³¹ñáõÃ»³Ý
ï³Ï ÁÉÉ³Éáí, µ³ñ»Ï³Ù³ó³Í »Ý: ²Ûë Ù³ñ¹»ñÁ, ³åñáÕ Ù³Ñ³Ù»ñÓÝ»ñ ¿ÇÝ,
ë³Ï³ÛÝ ÛáÛëáí É»óáõ³Í î¿ñ ÚÇëáõëÇ ³Û¹ï»Õ ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ: ²ÝáÝù
ßÝáñÑù ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Õ³Õ³Ï»Éáí ¹ÇÙ»óÇÝ î¿ñ ÚÇëáõëÇ:
î¿ñ ÚÇëáõëÇ í»ñ³·ñáõ³Í §í³ñ¹³å»ï¦ ïÇïÕáëÁ ÝáÛÝÝ ¿ ÇÝã áñ
ä»ïñáë û·ï³·áñÍ»ó (ÔáõÏ³ë 5.5)-Ç Ù¿ç: ÜáÛÝ µ³éÁ Ý³»õ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿
“Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ”: ²ÝáÝù ÇÙ³ó³Ý, Ã¿ª î¿ñ ÚÇëáõë µ³ó³ñÓ³Ï
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ áõÝÇ ÝáÛÝÇëÏ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ù³Ñáõ³Ý íñ³Û:
ä³ïÙáõÃÇõÝÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ ÇÝÁ ³å»ñ³Ëï Ù³ñ¹»ñáí. î¿ñ ÚÇëáõë
Áë³õ. §â¿± áñ ï³ëÝ ³É Ù³ùñáõ»ó³Ý, ÇëÏ ³ÛÝ ÇÝÁ á±õñ »Ý¦ (ÔáõÏ³ë 17.17)
î¿ñ ÚÇëáõë å³ïáõÇñ»ó Ù³ñ¹»ñáõÝ, áñ »ñÃ³Ý »õ ù³Ñ³Ý³Û³å»ïÇÝ
Ý»ñÏ³Û³Ý³Ý, ÇÝã áñ ï»Õ Ï³ï³ñáõ³Í ³é³ç³ñÏáõÃÇõÝÁ Ñ³õ³ïùÇ ³ñ³ñù
¿ñ, áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝù ÙÇÝã ³Û¹ µÅßÏáõ³Í ã¿ÇÝ:

´Ý³Ï³Ý ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ, áñ ï³ëÁ Ù³ñ¹»ñÁ î¿ñ ÚÇëáõëÇ
í³½¿ÇÝ »õ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÇÝ Ýáñ ëÏÇ½µÇÝ Ñ³Ù³ñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ¿ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, ÙÇ³ÛÝ Ù¿ÏÁ ³Û¹å¿ë Áñ³õ ³Û¹ ³É Ññ»³Û ã¿ñ: àñù³Ý
ßÝáñÑ³Ï³É ÁÉÉ³Éáõ ¿ÇÝ ³Û¹ Ù³ñ¹»ñÁ ²ëïáõÍáÛ Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃ»³Ý, áñ î¿ñ
ÚÇëáõëÁ Çñ»Ýó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ ÙûïÁ µ»ñ³õ: ²ÛÝ ëÇñáÛÝ Ñ³Ù³ñ, áñ
å³ï×³é »Õ³õ Ù³ñ¹áó Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÷³÷Ï³ÝÏ³ï ÁÉÉ³É:
ì»ñç³å¿ë ²ëïáõÍáÛ ½ûñáõÃ»³Ý »õ ßÝáñÑùÇÝ Ñ³Ù³ñ, áñ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÇÝ
Ù¿ç µÅßÏáõÃÇõÝ Ý»ñ·áñÍ»ó:
²õ»ÉÇ ¹³ï³å³ñïáÕ ã»Õ³Í ³Û¹ Ù³ñ¹»ñáõÝ Áñ³ÍÇÝ »õ ãÁñ³ÍÇÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ù»Ýù Ù»ñ ³ÝÓ»ñÁ ùÝÝ»Ýù »õ ÙÇïù µ»ñ»Ýù, Ã¿ª áñù³Ý Û³×³Ë
ëáíáñ³Ï³Ý ÏÁ ÝÏ³ï»Ýù ²ëïáõÍÙ¿ ëï³ó³Í ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÝáÛÝÇëÏ
½³ÝáÝù Ï°ÁÝ¹áõÝÇÝù ³å»ñ³Ëï ëñï»ñáí §ÂáÕ ·áÑ³Ý³Ý î¿ñáçÙ¿Ý Çñ
áÕáñÙáõÃ»³ÝÁ Ñ³Ù³ñ, áõ Ññ³ßùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, áñ Ù³ñ¹áó áñ¹ÇÝ»ñáõÝ
Áñ³õ¦ (ê³ÕÙáë 107.8):
Þ³ï Û³×³Ë Ù»Ýù Ýáõ¿ñÁ ÏÁ ëï³Ý³Ýù Ñ³×áÛùáí »õ ÏÁ ÙáéÝ³Ýù ÝáõÇñáÕÁ:
²ñ³· »Ýù ³ÕûÃ»Éáõ Ù¿ç »õ ¹³Ý¹³Õ ÷³é³µ³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç:
ÔáõÏ³ëÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ³Ýëáíáñ Ù³ñ¹áõ ÙÁ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ùµ ÏÁ ÷³ÏáõÇ:
ê³Ù³ñ³óÇÝ Ï°³Õ³Õ³Ï¿ñ ½²ëïáõ³Í ÷³é³µ³Ý»Éáí »õ î¿ñ ÚÇëáõëÇ
áïù»ñáõÝ ³éç»õ ÇÛÝ³Éáí ßÝáñÑ³Ï³É Ï°ÁÉÉ³ñ ²ÝÏ¿: ²Ûë ³ñ³ñùÁ ·áÑ å³Ñ»ó
î¿ñÁ ³õ»ÉÇ ù³Ý µáÉáñ ³ÛÝ ½áÑ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó³Ý áõñÇßÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿: ê³Ù³ñ³óÇÝ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ »ñÃ³Éáõ, ÇÝù ù³Ñ³Ý³Û »Õ³õ »õ Çñ
Ëáñ³ÝÁ ßÇÝ»ó î¿ñ ÚÇëáõëÇ áïù»ñáõÝ Ùûï (ê³ÕÙáë 116.12-19):
ê³Ù³ñ³óÇÝ î¿ñ ÚÇëáõëÇ ·³Éáí üÇ½Çù³Ï³Ý µÅßÏáõÃ»Ý¿ ³õ»ÉÇÝ ëï³ó³õ:
²ÝÇÏ³ Ý³»õ Çñ Ù»Õù»ñ¿Ý µÅßÏáõ»ó³õ:
î¿ñ ÚÇëáõë Áë³õ §øáõ Ñ³õ³ïù¹ ù»½ µÅßÏ»ó¦: ÆÝÁ µáñáïÝ»ñÁ Ù³ùáõñ Û³Ûï³ñ³ñáõ»ó³Ý ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÕÙ¿: ê³Ï³ÛÝ, ê³Ù³ñ³óÇÝ ²ëïáõÍáÛ
áñ¹ÇÇÝ ÏáÕÙ¿ ÷ñÏá³Í Û³Ûï³ñ³ñáõ»ó³õ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³õ³ï³ó»³É
ßÝáñÑ³Ï³É ÁÉÉ³Éáõ í³ñÅáõÃÇõÝÁ Ùß³Ï»Éáõ ¿ Çñ Ù¿ç: ²Û¹ áã Ã¿ ÙÇ³ÛÝ
Ýáñ³Ýáñ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹áõÝ ëÇñïÁ µ³ó ÏÁ å³Ñ¿, Ñ³å³
³ÝÏ¿ ÷³é³µ³ÝáõÃÇõÝ Û³é³ç Ïáõ·³Û ²ëïáõÍáÛ ÷³éùÇÝ Ñ³Ù³ñ:

ì»ñ. Ú³ñáõÃÇõÝ Ö. ê»ÉÇÙ»³Ý

ՊԱՏԱՆԻ-ԱՍՊԵՏՆԵՐՈՒ PA}TAMOVNQ
Kiraki 29 Syptymbyr, 2013-in, pa]tamovnqu andamakan er;
Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Patani *o3s Filpyan`
yrgyxo[ovfyamb, 23-rd sa[mosi unfyrxovmow, a[=fqow yv hogyvor

4or2a5ovfivn mu bajnykxylow; Patani Nafali !]ova8yan
nyrka3axovx hogyvor nivf, S. Gra3in an2navorovfivnnyren`
^H5ovf_i kyanqu; Patani Lora Palapanyan nyrka3axovx
undhanovr zargaxman gityliqnyr; Apa Patani Wrej Nyrsesyan
a5a\nordyx unkyra3in 1a[yr; Pa]tamovnqu wyr\ gtav
3a3tararovfivnnyrow, PA. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow;

Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQ
Kiraki 29 Syptymbyr, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu
kataryx +r. Syvan Ciri]yan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow, S.
gra3in hamarnyrov unfyrxovmow, 145-rd sa[mosu 4o1adar2abar
kardalow yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow` ^Barkovfyan Wra3
Tirapytyl_
1oragrow;
+rovan
bj]kagitakan
nivfu
nyrka3axovx` Bj. Tigran Ca[lasyan; An wyr a5av gl1apto3tnyrov tysaknyrn ov himnakan frfapat8a5nyru, andrada5nalow` anonx bovjman mi\oxa5ovmnyrovn masin, orme ytq an
a5if tovav harxovmnyrov; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow;

TIKNANX PA}TAMOVNQ
Coryq]abfi 2 Hoktymbyr, 2013-in, pa]tamovnqu sksav Tik. Liza
Qe]i]yani a5a\nordovfyamb, 148-rd sa[mosi unfyrxovmow,
yrgyxo[ovfyamb, 13-rd 4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar
kardalow yv a[=fqow; +rovan patgamu matovx Wyr. Yovse/
*appovr, himnovylow` Gor7q 20:17-35 hamarnyrovn wra3; An
andradar2av #isovs Qristosi patoverin` ^Avyli yranyli e
ta<lu, qan fe a5nylu_ Gor7q 20:35; An usav. ^Astova7 Ir mia7in
ordin a]1arh [rkyx hama3n mardkovfyan 4rkovfyan hamar; Ir
Novirova7ovfivnu myzi =rinak ulla3; Talow e, or avyli
ovra1ovfivn, 1a[a[ovfivn yv bavararovfivn k<ovnynanq_;
Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow
yv Terovnakan a[=fqow; Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan
pah yv hivrasirovfivn ^So[omonyan_ srahin me\;

«ԲԵԹԷԼ» ԲՈՒԺ ԿԵԴՐՈՆԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺԻՇԿՆԵՐՈՒ
ՑԱՆԿ ԵՒ ԺԱՄԵՐ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԵՐԱՇԽԻՔ

ՊԱՏԱՆԻ-ԱՍՊԵՏՆԵՐՈՒ PA}TAMOVNQ
Kiraki 6 Hoktymbyr, 2013-in, Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu
kataryx +r. Lara Grigoryan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow yv
sa[mosi unfyrxovmow; +rovan hogyvor nivfu 4o1anxyx` Prn. Wrej
Krpo3yan, wyr a5nylow` ^Mowses_i havatqi kyanqu; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, PA. qa3lyrgow yv
bajanman a[=fqow;

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
ëáíáñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù 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:
à±õñ ¿ ³Ûëûñ Ñ³Û ·ÇñùÇÝ ¹»ñÝ áõ ï»ÕÁ Ñ³Û ³ÝÑ³ïÇÝ« ÁÝï³ÝÇùÇÝ »õ
³½·ÇÝ Ù¿ç: ÆÝã ÇÙ³ó³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ¿ Ñ³Û É»½áõÇ
û·ï³·áñÍáõÙÁ ³Ûëûñáõ³Ý Ñ³Û ³ÝÑ³ïÇÝ Ï»³ÝùÇÝ »õ ÷áË
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç:
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:
Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQ
Kiraki 6 Hoktymbyr, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu
kataryx +r. Sona Palapanyan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow, S.
gra3in hamarnyrov unfyrxovmow yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow;
+rovan
zargaxman
nivfu`
^#a\o[ovfyan
Ga[tniqnyru_
nyrka3axovx` +r. Nazani Mnceryan; An sahmanyx ^#a\o[ovfivn_

ba5u apa \anixakannyrovn bajnovyxan harxovmnyr nivfin hyt
a5ncova7; Harxovmnyrov qnnarkovmen ytq an andradar2av
3a\o[ovfyan ga[tniqnyrovn masin, orme ytq 3i]yx 3a\o[ yv 2a1o[
zo3g an2navorovfivnnyrov 3atkovfivnnyru, xovxadrylow yriznyr
3a\o[ an2navorovfivnnyrov yv anonx artadrovmnyrovn masin;
Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv
bajanman a[=fqow;

TIKNANX PA}TAMOVNQ
Coryq]abfi 9 Hoktymbyr, 2013-in, pa]tamovnqu novirova7 er`
Fargmancax T=nin; Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx
Tik. %ozin Car1utyan` 100-rd sa[mosi unfyrxovmow, yrgyxo[ovfyamb,
20-rd
4o1asax
unfyrxova7u
4o1adar2abar
kardalow, a[=fqow yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow` ^A[=fq_
1oragrow; Gy[arovystakan 3a3tagri wra3 irynx bajinu byrin
Ha3 Avytaranakan Byfel Yrkrordakan Warjarani 6-rd kargi
a]akyrtnyr` A5n= Sylimyan yv #owik Partag8yan asmovnqow`
^Ha3 Lyzovn Tovnn e Ha3ovn_ 1oragrow; Apa +r. Sona
Palapanyan asmovnqyx banasty[7ovfivn mu` Wyr. Pargyv
Abardyanen` ^S. Mysrop_ 1oragrow, orovn 3a\ordyx yrkov
mynyrgnyr kataro[ovfyamb` Tik. Balik Galemqeryan B=b=wa3i,
da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf Sylimyani; +rovan
dasa1=sovhin er` +r. Azniv Yagovpyan; An nyrka3axovx
Fargmancax T=nin imastu, andrada5nalow Mysrop Ma]toxi
novirakan kyanqin apa koc ov[[ylow nyrkanyrovn partakanovfivn sypyx myr azga3in inqnatipovfyamb, grakanovfyamb,
ha3yren lyzovi unfyrxanovfyamb arjyvorovm katarylov myr
na1ninyrovn djovarin a]1atanqu; Pa]tamovnqi avartin Tik.
Sivzan Abardyan Tiknanx Warcovfyan anovnow patovyx =rovan
dasa1=sovhin 3ov]anoverow mu; Pa]tamovnqu wyr\ gtav
novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow;
Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn
^So[omonyan_ srahin me\;
}NORHAKALOVFIVN
Ter yv Tik. #arovfivn Qu]povlovfyan
untaniqin, oronq hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu, Կիրակի 6
Hoktymbyr, 2013-ին, qarozi pa]tamovnqen ytq, irynx 7no[ax
3i]atakin;

Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQ
Kiraki 13 Hoktymbyr, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Պրն.
Ճորճ Քիլէճեան՝ yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow, S. gra3in hamarnyrov unfyrxovmow yv
hogyvor 1orhrda7ovfivnow; +rovan patgamu matovx Tik. Sivzan Abardyan`
wyr a5nylow` ^Zgov]axovm Par7ynale_ nivfu, himnova7` (#akobov 4:13-17);
Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman
a[=fqow;

TIKNANX PA}TAMOVNQ
Coryq]abfi 16 Hoktymbyr, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx
Tik. Silwa Mnceryan` 98-rd sa[mosi unfyrxovmow, yrgyxo[ovfyamb, 19-rd
4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow, a[=fqow yv hogyvor
1orhrda7ovfivnow` ^Astov7o3 Patkyrowu Sty[7ova7_ 1oragrow, himnova7` A
Kornf. 31:16-17; +rovan gitakan nivfu nyrka3axovx Tik. Fell= $a4azyan
!acatovryan, nivf ovnynalow` ^Havasarak]5ova7 Snndakanon Nyrka3
Pa3mannyrovn Me\_; Dasa1=sovfynen ytq ty[i ovnyxav harx-patas1an;
Pa]tamovnqi avartin Tik. Sivzan Abardyan ]norhakalovfivn 3a3tnylow
dasa1=sovhiin 4o1anxyx 3ov]anover mu; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; Avartin ty[i
ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn ^So[omonyan_ srahin me\;
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Halep-Sovriա

Տէ՛ր, Կ՛ուզեմ Տեսնել
Մարկոս 10:46-52
Որքա՛ն վատ իրականութիւն է կուրութիւնը 21-րդ դարու մէջ, շատ աւելի վատ էր
Տէր Յիսուսի օրերուն: Այսօր կոյր անձ մը նուազագոյն ունի յոյսը՝ ապրելու
օգտակար կեանք մը յատուկ վերապատրաստութեամբ: Ընկերութեան մէջ,
մասամբ, հմուտ եւ ստեղծագործ մարդիկ կոյրերն են: Սակայն առաջին դարուն,
Պաղեստինի մէջ կուրութիւնը կը նշանակէր, թէ՝ անձը ենթակայ է ծայրահեղ
աղքատութեան, նուազագոյն մուրալու է իր կեանքը ապրելու եւ յարատեւելու,
ինչպէս նաեւ կախեալ է ուրիշներուն հոգածութենէն եւ ողորմութենէն: Իսկ եթէ
Ձեր կուրութեան տեսակը մասնաւորապէս՝ ինքնակառավարման ջանք է, ոչ մէկ
յոյս կարելի կ՛ըլլար բուժման: Հմտութիւնները, որոնք անհրաժեշտ էին դարերու
ընթացքին, այսօր տակաւին հեռու են մերօրեայ բժշկական գիտելիքներէն:
Տէր Յիսուս Քրիստոսի գալստեան նշաններէն մէկը, փոքրիկ հրաշք մը պիտի
ըլլար, թէ կոյրերը իրենց տեսողութիւնը պիտի վերագտնեն: Երբ Յիսուս
յայտարարեց, թէ Ան Քրիստոսն է եւ ըսաւ. «Տէրոջը Հոգին իմ վրաս է, վասնզի զիս
օծեց գերիներուն ազատութիւն եւ կոյրերուն տեսութիւն քարոզելու»: Ղուկաս 4:19
Կոյր Բարտիմէոսի պատմութիւնը այսօր ցոյց պիտի տայ մեզի, թէ երեք տեսակի
կուրութիւններ գոյութիւն ունին: Այսօր առիթը պիտի ունենանք մի քանի
վայրկեաններ մենքզմեզ քննելու:
Առաջին տեսակի կուրութիւնը ներկայացուած է մուրացկանին կողմէն, որ նստած
էր դէպի Երիքով առաջնորդող ճամբան: Մարկոս աւետարանիչ կ՛ըսէ մեզի, թէ՝
անոր անունը Բարտիմէոս էր: Մենք բաւարար տեղեկութիւն չունինք իր մասին:
Չենք գիտեր իր տարիքը, իր կուրութեան երկարատեւութիւնը, եւ կամ կուրութեան
թոյլ տուող պատճառը: Մենք ոչինչ գիտենք իր ընտանիքին, իր բարեկամներուն եւ
անոր անցեալին մասին:Մենք կը ճանչնան զինք իբրեւ թէ՝ Տէր Յիսուս մեծ
ազդեցութիւն ձգած էր անոր կեանքին մէջ: Ան՝ կոյր Բարտիմէոսն էր:
Երբ Յիսուս երիքովէն կ՛ելլէր իր աշակերտներուն հետ մէկտեղ, լսեց Բարտիմէոսի
աղաղակը եւ օգնութեան խնդրանքը: Բարտիմէոս՝ հաւանաբար արդէն դիմած էր

բոլոր բժիշկներուն եւ հրաշք գործող անձնաւորութիւններուն եւ բոլորը՝ անօգուտ
եղած էին իրեն համար: Սակայն, այդօր նոյնիսկ,իր կուրութեան մէջ, ան շատ
աւելի յստակ տեսաւ Տէր Յիսուսը, քան մարդիկ, որ հոն կը գտնուէին:Ան գիտէր,
թէ Տէր Յիսուս կարող էր ազատել զինք իր բանտարկուած եւ խաւար աշխարհէն:
Ան շատ յստակ տեսաւ այս մէկը: Ուրեմն, առաջին կուրութիւնը ներկայացուած է
Բարտիմէոսի կողմէ:Այն՝ բառացի կուրութիւն էր:

Սակայն մեզմէ ամէն մէկը, որ կոյր է ունի յոյս մը, թէ՝ Տէր Յիսուս եկաւ բժշկելու
հոգիով կոյրերը: Այս պատահեցաւ Բարտիմէոսի: Պատահեցաւ նաեւ
աշակերտներուն: Այսօր կրնայ պատահիլ մեզմէ իւրաքանչիւրին կեանքին
համար: Այսօր, փնտռե՛նք Տէր Յիսուսի ներկայութիւնը մեր կեանքերէն ներս եւ
ըսենք. «Տէ՛ր, ես կ՛ուզեմ տեսնել»: Ամէն:
Վեր. Յարութիւն Ճ. Սելիմեան

'

Երկրորդ տեսակի կուրութիւնը պատմութեան մէջ կը վերաբերի այն մարդոց, որ
Տէր Յիսուսի կը հետեւէին, այսինքն՝ աշակերտներուն, նախքան Քրիստոսի
յարութիւնը: Երբ Յիսուս իր ճամբան սկսաւ դէպի Երուսաղէմ, ան Տասներկու
աշակերտներուն, պատմեց այն սարսափելի արարքին մասին, որ շուտով տեղի
պիտի ունենար: Այս առաջին անգամը չէր, որ ան կ՛անդրադառնար յառաջիկայ
դժուարութիւններուն
մասին, որոնք պիտի դիմագրաւէին: Ղուկաս երեք
անգամներ արձանագրած է, թէ Յիսուս փորձած է զիրենք զգուշացնել: Առաջին
առիթով Ղուկաս կ՛ըսէ, թէ անոնք բան չհասկցան: Երկրորդ անգամ ան կ՛ըսէ, թէ
այս բաները պահուած էին անոնցմէ: Երրորդ անգամ ան կ՛արձանագրէ, թէ անոնք
երբեք չըմբռնեցին այս իրողութիւնը:
Կուրութիւնը ազդած էր աշակերտներուն վարմունքին: Անոնք փորձեցին այս կոյր
մուրացկանը հեռացնել Տէր Յիսուսի ներկայութենէն: Չենք գիտեր, ինչու, արդեօք
գիտակցաբա՞ր:Անոնք ուզեցին նաեւ փոքրիկները զրկել Տէր Յիսուսի
ներկայութենէն: Մենք կ՛ակնկալենք նման վարմունքներ ընդհանրապէս
Փարիսեցներէն եւ Սադուկեցիներէն: Սակայն այս վարմունքը կատարողները Տէր
Յիսուսի աշակերտներն էին, որ իսկապէս կը սիրէին զինք: Անոնք ունէին
Ֆիզիքական տեսողութիւն, սակայն չէին տեսներ եւ չէին հասկցած Տէր Յիսուսը:
Անոնք հոգիով կոյր էին: Անոնք կոյր էին նաեւ իրենց շուրջը պատահած
դէպքերուն նկատմամբ:
Իսկ երրորդ եւ վերջին տեսակի կուրութիւնը աւելի վատ կուրութիւն է: Ան՝ իմ եւ
քու կուրութիւնն է: Բարտիմէոսի աչքերը փակուած էին: Աշակերտներէն՝
պահուած էին այն գիտելիքները: Սակայն մենք ունինք այդ երկու հարցերը եւ
տակաւին կը ձախողինք տեսնել կեանքի ամէնարժէքաւոր նուէրը՝ Տէր Յիսուս
Քրիստոսը: Կեանքը շատ հրաշալի պիտի ըլլայ, երբ մենք մեր աչքերը բանանք:
Մենք չենք տեսներ օրհնութիւնը մեր ֆիզիքական առողջութեան, մինչեւ ծանր
հիւանդութիւն մը հարուածէ մեզ: Ետքը կ՛անդրադառնանք, թէ ինչպէս երկար
ժամանակ թերացած ենք մեր շնորհակալութիւնն ու գոհունակութիւնը յայտնելու
Հօր Աստուծոյ, մեզի պարգեւած առողջութեան համար:
Մենք չենք տեսներ կեանքը: Չենք տեսներ մեր շուրջիններուն կարիքները, մենք ալ
նման ենք Տէր Յիսուսի աշակերտներուն: Մենք բաւական զբաղ ենք մեր
առօրեայով եւ կը թերանանք մեր շուրջիններուն կարիքները հոգալու: Եւ ամէնէն
վատը, որ մենք չենք տեսներ Քրիստոսի պատգամը մեզմէ իւրաքանչիւրին համար:

Թարգմանչաց Տօնակատարութիւն
Հայ ժողովուրդի ինքնութիւնը պահող, նկարագիրը ճշդող եւ էութիւնը հաստատող
հիմնական կռուանն է հայ լեզուն: Սփիւռքահայութիւնը չունենալով հայրենի հողին
ուժը, իր միակ հոգեկան աւիշն ու սնունդը կը ստանայ մայրենիէն: Հայ մշակոյթի
փառաւոր պատմութիւնը յետագայ սերունդներուն ժառանգելու միակ միջոցն է՝ հայ
լեզուն: Այս բոլորին գիտակից Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական
վարժարանի աշակերտութիւնը 12 Հոկտեմբեր 2013-ին, Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Եկեղեցիէն ներս համախմբուեցաւ՝ նշելու համար մեր ազգային մեծ տօնը՝
Թարգմանչացը: Տօնակատարութիւնը սկիզբ առաւ պատմական այս կարեւոր
իրադարձութեան դերակատարներուն՝ Մ. Մաշտոցի, Ս. Պարթեւ կաթողիկոսի եւ
Վռամշապուհ թագաւորի մասին կենսագրական նկարագրութեամբ նախակրթարանի
աշակերտներուն կողմէ: Միջնակարգի աշակերտները իրենց մասնակցութիւնը բերին
հայ լեզուին նուիրուած տաղերու գեղեցիկ մեկնաբանութեամբ: Խումբ մը աշակերտներ
հայերէն ազգային երգերով մեր հոգիները սլացուցին: Ապա երկրորդական կարգի
աշակերտները լուսարձակի տակ առնելով այդ օրերուն կատարուած պատմական մեծ
դէպքը՝ զայն կենդանի պատկերով ներկայացուցին: Օրուան պատգամը մատուց Վեր.
Յարութիւն Սելիմեան, վեր առնելով՝ «Թարգմանութիւնը՝ Ազգային Պահպանութեան
Երաշխիք» նիւթը, հիմնուած՝ Բ. Տիմ. 3:14-17: Պաշտամունքը վերջ գտաւ նուիրահաւաքումով, ծանուցումներով, Տէրունական աղօթք` «Հայր Մեր»ի երգեցողութեամբ եւ
եկեղեցւոյ հովիւին առաքելական օրհնութեան աղօթքով:

«ԲԵԹԷԼ» ԲՈՒԺ ԿԵԴՐՈՆԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺԻՇԿՆԵՐՈՒ
ՑԱՆԿ ԵՒ ԺԱՄԵՐ

}INYL +RENQNYROV HAMA@A#N

}NORHAKALOVFIVN Tik. Ani A]otyanin, or hivrasiryx yky[yxiin
jo[owovrdu, Կիրակի 13 Hoktymbyr, 2013-ին, qarozi pa]tamovnqen
ytq; }norhakalovfivn` Ter yv Tik. #arovfivn I]1anyan
untaniqin, oronq hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu, Կիրակի 20
Hoktymbyr, 2013-ին, qarozi pa]tamovnqen ytq;
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Halep-Sovriա

(Matf. 7.21-27)
Ov]agrav e iro[ovfivnu, fe` Ter #isovs Lyran qarozu wyr\axovx
imastovn yv 3ima5 ]inararnyrov a5akow; Ambo[\ =ru Ter #isovs
ku qarozer ambo1in, hytyvabar anonq lsyxin Anor, hiaxmovnqow
yv wa1ow; Saka3n, Ter #isovs zgov]axovx zanonq, fe` a3d
bavarar ce; Oc mek atyn bavarar e parzapes lsyl 1=squ, no3nisk
yfe a3d katarynq hastat 3arganqow; Yfe Anor 1=sqyru piti
ovnynan oryve irakan yv 8]marit azdyxovfivn myr kyanqin me\,
mynq piti oc mia3n lsynq zanonq, hapa partadir piti gor7ynq
anonx wra3; Petq e sorwil Ter #isovsi ovsovxmovnqnyru undylov7yl
myr a5=rya3 kyanqi depqyrovn yv 4or2a5ovfivnnyrovn me\;
Avyli 3stak patgam unb5nylov hamar imananq, fe` Ter #isovs
patmyx hytaqrqir patmovfivnu yrkov ]inararnyrov, oronq
an\atabar ku na1a2y5nein tna]inovfyan; Yfe mynq myz
patkyraxnynq a3s yrkov tovnyrovn me\ yv 4or2ynq ty[a4o1ovil
synyake
synyak, gryfe yrkovqin mi\yv tarbyrovfivn piti
ctysnynq. no3nisk dovrsen dita7 karyli piti ulla3 usyl or anonq
anzanazanyli yn ka5ovxo[akan nrbovfivnnyrow, meku mivsen;
Saka3n, #isovs usav. himyrn yn tarbyr; Meku ]inyx ja35i wra3 yv
mivsu avazi wra3;

Yrb #isovs 1=syxav tovnyrov yv himqyrov masin, An giter, fe` i:nc
bani masin ku 1=ser; Jo[owovrdu a3dty[, oronq ku lsein Ter
#isovsi ovsovxmovnqnyrovn, lav haskxan karyvorovfivnu ja35i wra3
]inylov qan avazi; Saka3n, hnago3n Pa[ystini me\ ]at qicyr
ein, oronq ku na1untrein ja35yrov me\ april; A3d ku n]anaker
kyanqin nor 2yv yv kynxa[ ordygryl; Undhanrapes, mardyr ku
hytyvein novazago3n dimadrakanovfyan ov[iin yv ku himnein
gytyrov yzyrq, cna3a7 \rhy[y[u wtang ku hamarover; A3s er
patkyru Matf. 7-in me\, 3i]ova7 yv a5nova7 a3n mardox
kyanqen, oronq ku ]r\apatein #isovsu, 3atkapes a3n =rovan me\
yrb An 4o1anxyx ir patgamu;
Ter #isovs ku 1=ser wi8aki mu masin, or ]at irakan er
jo[owovrdin kyanqin me\;
Wyr\apes hytyvxnynq yv yzrakaxnynq =gta]at ketyr a3s
patmovfynen;

1. An k<a5a\arke or mynq bolors al masnakix ullanq
]inararovfyan yv a3n tovnu or ku ]inynq ku kre myz
zatoro]o[ ivra3atovk n]anu;
2. Ivraqancivr anhat piti grave a3n tovnu or inq iryn
hamar ]inyx;

3. Kyanqi 8]marit 4or2u kovga3, yrb 8n]ovmnyru yv
4oforiknyru wra3 ku hasnin;
Ov[i[ lsynq Tero\u 1=squ yv aprinq
skzbovnqnyrow;

PATANI-ASPYTNYROV PA}TAMOVNQ
Kiraki 20 Hoktymbyr, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu
kataryx +r. Lara Grigoryan` yrgyxo[ovfyamb, a5a\in sa[mosi
unfyrxovmow, a[=fqow yv S. gra3in hamarnyrov unfyrxanovfyamb; Apa
pataninyr sorwyxan hogyvor nor yrg, a5a\nordovfyamb` +r. Lara
Grigoryani; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, PA.
qa3lyrgow
yv
bajanman
a[=fqow;
Avartin
ty[i
ovnyxav
ha[ordakxakan pah ^So[omonyan_ srahen nyrs;

KIS+RYA# SYMINAR
Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxii Q.|. warcovfyan 7ragirow Hing]abfi 17
Hoktymbyr, 2013-in, ty[i ovnyxav kis=rya3 syminar hamalsaranavartnyrov, Ha3 Avytaranakan Byfel yky[yxii ^So[omonyan_
srahen nyrs; Syminaru sksav a5av=tyan jamu` 10:00-in, +r. Syvan
Ciri]yani baxman 1=sqow; Syminarin nivfn er` ^CV Patrastylov yv
A]1atanqi Dimovm Katarylov #a\o[ Mi\oxnyr_, oru kataryx +r.
Nazani Mnceryan; An andradar2av a3jmeakan nivfyrov masin, oronq
petq e nkati a5nyl yrb anhatnyr ku nyrka3anan a]1atanqi dimovm
katarylov, incpes nayv an nyrka3axovx 3atovk =rinaknyr CV
patrastylov; Syminari avartin Wyrapatovyli #arovfivn Sylimyan
gnahatyx nyrkanyru irynx gor7=n masnakxovfyan hamar yv kataryx
baryma[fovfivnnyr irynx apaga3 7ragirnyrovn;

}NORHAKALOVFYAMB STAXA& YNQ
NOVIRATOVOVFIVNNYR HOKTYMBYR AMSOVAN
UNFAXQIN

hamapatas1an

ì»ñ. Ú³ñáõÃÇõÝ Ö. ê»ÉÇÙ»³Ý

Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQ
Kiraki 20 Hoktymbyr, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu
kataryx +r. Syvan }ahpazyan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow, S. gra3in
hamarnyrov unfyrxovmow yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow; Apa ty[i
ovnyxav S. Gra3in mrxovm` Fov[f A5 #akobov girqi, a5a\nordovfyamb`
+r. Syvan Ciri]yani; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow,
Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow;
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Tiar Pyr8 Sanosyan yv
untaniq
T.T. Nazar !uturyan
$oqriknyr` #arovf yv $alin
Iskenyan
Tik. Kivlen Ser1=]yan
Tiar Pyr8 Sanosyan yv
untaniq
T.T. Nazar !uturyan

Yky[yxiin` Hngx. Tiar Grigor Hylwa8yani
mahovan t1ovr a5fiv
,,
Kirakn=rya3 Dproxin
Yky[yxiin
Yky[yxiin` Hngx. Tik. Arta Sanosyani
mahovan 3i]atakin
,,

