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- ÈëÇ°ñ, áñ¹Ç°ë, å³ï•³Ù áñå»ë
êÇñáÕ ùá Ùáñ ËáëùÁ ëñï³Ýó,
²Ûëûñí³ÝÇó Ñ³ÝÓÝáõÙ »Ù ù»½, 
Ð³Ûáó É»½áõÝ Ñ³½³ñ³•³ÝÓ:

êÇñ»ÉÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑáõ̀  êÇÉí³ 
Î³åáõïÇÏÛ³ÝÇ ³Ûë ïáÕ»ñÁ áõÕ»Ïó»É »Ý 
Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ̀  ³Ûë ¿É ù³ÝÇ̄  ë»ñáõÝ¹: 
Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ ³Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý 
ÑÝãáÕáõÃÛáõÝÝ áõñÇß ¿. ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç 
³ÛÝ µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ ÇÙ³ëï ¿ ëï³ÝáõÙ: 

²Ñ³ ÷áùñÇÏ ²ñ³ÙÇ ßáõñÃ»ñÇó 
µ³ñÓñ áõ •»Õ»óÇÏ ÑÝãáõÙ ¿ Ù»ñ 
áëÏ»Õ»ÝÇÏ Ù³Ûñ»ÝÇÝ.

…ºí Ø»ëñáåÇ ëáõñµ Ñ³Ý×³ñáí,
¸³ñÓ»É ¿ •Çñ áõ Ù³•³Õ³Ã,
¸³ñÓ»É ¿ ÑáõÛë, ¹³ñÓ»É ¹ñáß,
ä³Ñ»É »ñÃÁ Ù»ñ ³Ý³Õ³ñï:
…´³°ó ßáõñÃ»ñ¹, ËáëÇ°ñ ³Ý•ÇÝ,
ÄÇñ ¹³ÛÉ³ÛÉÇ°ñ, ÇÙ ëÇñ³ëáõÝ,
Âá°Õ Ù³ÝÏ³Ý³ ùá ßáõñÃ»ñÇÝ 
Ø»ñ ³É»Ñ»ñ Ñ³Ûáó É»½áõÝ:

²Ûëå»ë ëÏëí»ó §Ðñ³Å»ßï ³Ûµ-
µ»Ý³ñ³ÝÇÝ¦ Ñ³Ý¹»ëÁ èáëïáí ù³-
Õ³ùÇ ÃÇí 83 ¹åñáóÇ Éáõë³³íáñ ëñ³Ñ- 
Ý»ñÇó Ù»ÏáõÙ: Èë³ñ³ÝÁ, ³Û¹ ûñí³ 
Çñ Ó¨³íáñÙ³Ùµ, ÑÇß»óÝáõÙ ¿ñ Ù»Í 
³ßË³ñÑÇ §Ù»ñ ³ÝÏÛáõÝÁ¦. ä³ïÇÝ̀  
Ù»ñ »é³•áõÛÝÝ ¿, Ð³Ûáó ½ÇÝ³Ýß³ÝÝ áõ 
áëÏ»ï³é ²Ûµáõµ»ÝÁ̀  ²ñ³ñ³ïÝ»ñÇ íë»-
Ù³ßáõù ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: 

¶»Õ»óÇÏ ÑáñÇÝí³Íù ¿ ëÛáõÅ»Ç 
ÑÇÙùáõÙ. Ð³Ûáó µ³ËïÇ ³é³•³ë-

ï³Ý³íÁ, ÉáÕ³Éáí ³ÝóÝáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ 
µáÉáñ Ù³Ûñó³Ù³ùÝ»ñáí, áõñ ³åñáõÙ 
»Ý 1915 Ãí³Ï³ÝÇ Ø»Í »Õ»éÝÇ Ñ»-
ï¨³Ýùáí ³ßË³ñÑ³ë÷Ûáõé ¹³ñÓ³Í 
Ñ³Û»ñ ¨ å³ï•³ÙáõÙ µáÉáñÇÝ` ³ãùÇ 
ÉáõÛëÇ å»ë å³Ñ»É áõ å³Ñå³Ý»É Ñ³- 
Ûáó É»½áõÝ: ÊáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ 
³é³•³ëï³Ý³íÁ ÏñáõÙ ¿ §²Ûµµ»Ý³-
ñ³Ý¦ ³ÝáõÝÁ: Ø»Ï-Ù»Ï Ñ³Ý¹»ë »Ý 
•³ÉÇë Ù»ëñáåÛ³Ý µáÉáñ ï³é»ñÁ̀  
•áí»Éáí áõ ß»ßï»Éáí Çñ»Ýó Ï³ñ¨áñáõ-
ÃÛáõÝÁ Ñ³Û»ñ»Ý ËáëùÇ Ù»ç: ºí ³ñï³- 
ë³ÝáÕÝ»ñÁ̀  ë¨ ³ãùáõÝùáí, •»Õ»ó-
Ï³ï»ë Ù³ÝãáõÏÝ»ñ »Ý` ÑÝã»Õ ³ÝáõÝ-
Ý»ñáí` ¸³íÇÃ, ²µñ³Ñ³Ù, ²ñ³Ù, Ø³-
ñÇ³Ù, ÈÇÉÇÃ, ÜÇÝ³, ²ÉÇÝ³, È³áõñ³, 
Ð³ÛÏ, ¼ÇÝ³Ç¹³: 

²å³` Ñ³Ý¹»ë »Ý •³ÉÇë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
¨ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñÇ áõ 
ÙáõÉïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ: Æñ³ñ ß³ñáõ- 
Ý³Ï»Éáí Çñ»Ýó Ï»ñå³ñÝ»ñÝ »Ý Ý»ñ- 
Ï³Û³óÝáõÙ ø³ç Ü³½³ñÝ áõ äáõÛåáõÛ 
ÙáõÏÇÏÁ, Î³ñÙÇñ •ÉË³ñÏÝ áõ ´áõñ³-
ïÇÝáÝ, ÞáõÝÝ áõ Ï³ïáõÝ, äáã³ï ³Õ- 
í»ëÁ, ÖåáõéÝ áõ ÙñçÛáõÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: 

²å³ Ñ»ñÃÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ³½•³•ñ³-
Ï³Ý »ñ•»ñÇÝ áõ å³ñ»ñÇÝ, ÑÝãáõÙ ¿ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝÁ: 

Ø³Ûñ»ÝÇÇÝ ÝíÇñí³Í ó»ñ»ÏáõÛÃÝ 
³í³ñïíáõÙ ¿ ëÇñ»ÉÇ áõëáõóãáõÑáõ, 
»ñÏ³ñ³ÙÛ³ Ù³ÝÏ³í³ñÅ, Ñ³Ûáó É»½íÇ 
³½ÝÇí ÝíÇñÛ³É Ø³ñÇ³Ù äáÕáëÛ³ÝÇ 
Ñáõ½Çã Ëáëùáí` áõÕÕí³Í Çñ ë³Ý»ñÇÝ, 
ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, ÑÛáõñ»ñÇÝ.

– êÇñ»ÉÇÝ»°ñ, áõëáõóãÇó ³í»ÉÇ 
Ï³ñ¨áñ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ Ñ³Û Ùáñ ¹»ñÁ̀  
Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý •áñÍáõÙ: ºÏ»ù µá- 
Éáñë ÙÇ³ëÇÝ ë³ï³ñ ÉÇÝ»Ýù Ù»ñ Ù³Ûñ»- 
ÝÇÇÝ, û•Ý»Ýù ûï³ñ ÑáÕáõÙ ÍÝí³Í Ù»ñ 
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ` Ëáë»Éáõ, •ñ»Éáõ, Ï³ñ-
¹³Éáõ Ù»ñ Ù»ëñáå³ï³é Ñ³Û»ñ»Ýáí: 
Ì³ÝáÃ³óÝ»Ýù Ýñ³Ýó Ù»ñ ¹³ñ³íáñ 
Ùß³ÏáõÛÃÇÝ áõ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, ëÇñáí 
áõ ËáÑ»ÙáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ýó ³í³Ý¹»Ýù 
Ü³ñ»Ï³óáõ, â³ñ»ÝóÇ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ 
É»½áõÝ` áñå»ë Ñá•¨áñ Ñ½áñ ½»Ýù̀  
ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ Ë³éÝ³Ï Ë³ãÙ»ñáõÏ-
Ý»ñáõÙ: 

êáÝ³ Î³ñ³å»ïÛ³Ý
Èñ³•ñáÕ

Հայաստանի Հանրապետության 
Սփյուռքի նախարարության Տեղե- 
կատվության և հեռահաղորդակցու-
թյան վարչությունից էլեկտրոնային 
նամակի շնորհիվ սիրով տեղեկա- 
ցանք, որ 2015 թվականի մարտի 
13-ին կայացած «Հայապահպանու-
թյան գործում նշանակալի ավան- 
դի համար» 2014 թվականի մրցանա- 
կաբաշխության «Հայոց ցեղասպա- 
նության 100-րդ տարելիցին ընդա-
ռաջ` լավագույն հրապարակում» 
անվանակարգով մրցութային հանձ- 
նաժողովի ամփոփիչ նիստի որոշ- 
մամբ «Դոնի Նախիջևան» թերթը 
«Տպագիր լրատվամիջոց» ենթա-
անվանակարգում արժանացել է 
մրցանակի (80 000 դրամ պարգևա-
վճար և հուշանվեր): 

Իսկ 2015 թվականի ապրիլի 
9-ին ՀՀ Սփյուռքի նախարարու-
թյունում կկայանա «Հայապահպա-
նության գործում նշանակալի ավան- 
դի համար» 2014 թվականի մրցա-
նակաբաշխության արդյունքների 
ամփոփումը և մրցանակակիրների 
պարգևատրման հանդիսավոր արա-
րողությունը:

«Դոնի Նախիջևան» – ը հանդի-
սանում է Ռոստովի մարզի դոնա-
հայ համայնքի թերթը: Երկլեզու է, 

լույս է տեսնում ամիսը մեկ ան- 
գամ և անվճար տարածվում մար-
զում գործող բոլոր հայկական 
եկեղեցիներում, մարզի հայկական  
համայնքներում, Ռուս-հայկական 
թանգարանում, Հարավ-դաշնային 
շրջանում ՀՀ գլխավոր հյուպատո-
սարանում: Արդեն երկու և ավելի 
տասնամյակ այն յուրահատուկ կա- 
մուրջ է ստեղծում մայր հայրե-
նիքի և սփյուռքի միջև: Թերթը լու-
սաբանում է համայնքի կյանքն ու 
գործունեությունը, ընթերցողին է 
տեղեկացնում Հայաստանի նորու-
թյուններին: 

Հիշեցնենք, որ 2011 թվականին 
«Դոնի Նախիջևան» թերթը հաղ-
թել էր «Մամուլի ոսկյա ֆոնդ» հա-
մառուսաստանյան մրցությում և 
պարգևատրվել էր մեդալով:

Мы, армяне, народ, видевший и пе-
реживший нечеловеческий геноцид, по 
причине чего разбросанный по всему 
миру, сумели сохранить наш нацио-
нальный облик, национальную идентич-
ность, передавая из поколения в по-
коление великую культуру и народные 
обычаи. Несмотря ни на что, мы смог-
ли встать на ноги, творить и созидать. 
И сегодня я переживаю необычайное 
чувство восторга от того, что, как и в 
каждом, населенном армянами городе, 
так и в Ростове-на-Дону, существуют 
и процветают своими учениками вос-
кресные школы по изучению армянско-
го языка,  истории Великой Армении и 
многочисленные ансамбли армянского 
танца. Но не совсем понимаю, почему 
на протяжении нескольких десятилетий 
известные армяне, исполнители на-
циональных песен, танцев, сегодня не-
сколько запутались в своих музыкаль-
ных вкусах. Как мне кажется, причина 
одна – неосведомленность. В свое вре-
мя Комитас просветил людей всех на-
циональностей в восхождении армян-
ской песни и танца, именно благодаря 

ему мы услышали их 
чистое звучание. Но 
сегодня, к сожалению, 
нет комитасов, наша 
молодежь, увлеченная 
современными рит-
мами, не имеет пред-
ставления о народной 
и национальной му-
зыке. 

Пытаясь изменить  
современные реалии, 
армянский народный 
вокально-танцеваль-
ный ансамбль «Сурб 
Хач» под руковод-
ством Лилит Варда-

нян готовится к проведению семинара, 
посвященного трагичным событиям 
1915 года, 100-летию геноцида армян, 
который состоится 10 апреля в 18.00 в 
актовом зале библиотеки им. Гагарина 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Коро-
лева, 3. 

Даже самые маленькие воспитан-
ники ансамбля «Сурб Хач» поют наци-
ональные песни и знают историю своих 
танцев. На семинаре представители 
старшего состава кроме своих высту-
плений представят вниманию зрителя 
доклады об армянских песнях и танцах. 
Говоря об ансамбле при церкви Сурб 
Хач, нельзя не отметить, что всего за 
один год существования, из коллектива 
в 12 человек на момент своего рожде-
ния, сегодня они имеют в своем соста-
ве более 40 учеников. Видя стремле-
ние этой молодежи к изучению и любви 
к своей культуре, можно сделать вывод, 
что не все потеряно, если есть ребята, 
которых интересует настоящая армян-
ская музыка, а главное, если есть руко-
водитель, для которого главная цель – 
воспитание просвещенного поколения!


