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объявляет набор учеников в новую группу по изучению
армянского языка. Мы набираем группы дневного и
вечернего обучения. Вы можете также записаться на
индивидуальные уроки.

8 938 157 47 87

Частные уроки
армянского языка

пр. Стачки, 25

тел. 8 904 509 68 76

Ð³Ûñ»Ý³¹³ñÓÝ»ñ

ì»ñç»ñë ºñ¨³ÝÇ ²í. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
•ñ³¹³ñ³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í éáëïáí³Ñ³Û •ñáÕ, ëåáñï³ÛÇÝ µÅÇßÏ
ê³ñ•Çë ÞÇñÇÝÛ³ÝÇ §â³ÉÃñÁ` ¸áÝÇ Ñ³Û»ñÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù. â³ÉÃñÇ
µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ
ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ:

ê³ñ•Çë ÞÇñÇÝÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ èáëïáíÇ
Ù³ñ½Ç ØÇ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ ßñç³ÝÇ â³ÉÃñ •ÛáõÕáõÙ:
Üñ³ Ý³ËÝÇÝ»ñÝ ³åñ»É »Ý ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ
Ã³•³íáñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï` Ñ³½³ñ áõ ÙÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ù³Õ³ù ²ÝÇáõÙ:
ê³ñ•Çë ÞÇñÇÝÛ³ÝÇ •ñí³ÍùÝ»ñáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ³åñ³Í ÏÛ³ÝùÁ, Çñ
ïáÑÙÇó ï»ë³Í áõ Ùï³å³Ñ³Í ÏÛ³ÝùÇ áõß³•ñ³í ¹ñí³•Ý»ñÁ: Ü³ »ñµ»ù •ñáÕ ¹³éÝ³Éáõ
ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ãÇ áõÝ»ó»É ¨ Çñ»Ý •ñáÕ ãÇ Ñ³Ù³ñáõÙ: ÆÝãå»ë íëï³Ñ»óÝáõÙ ¿ Ý³, •ñù»ñÁ
•ñ»É ¿ éáõë³Ëáë Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ Çñ»Ýó
ë»÷³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ Í³ÝáÃ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
êÇñáõÙ ¿ •ñ»É áã ÙÇ³ÛÝ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ýó³Í ×³Ý³å³ñÑÇ, ³ÛÉ¨ ³ñÅ³Ý³ÑÇß³ï³Ï ³ÛÉ
Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ü³
»ñ»ù •ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿: êÏë»É ¿ •ñ»É ¹»é¨ë
Ð³Û³ëï³Ý ï»Õ³÷áËí»Éáõó ³é³ç:
2011 Ã. Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ §Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
å³ïÙáõÃÛ³Ý 600 Ñ³Û»ñÁ¦, 2014 Ã.` §Ð³Û»ñÁ`
áñå»ë ³½•, ûï³ñ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍ³ñ³ñ Ù³ëÝÇÏ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ. 1000 Ñ³ÛïÝÇ
Ñ³Û»ñÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç¦,
ÇëÏ 2016 Ã.` §â³ÉÃñ` ¸áÝÇ Ñ³Û»ñÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù¦ •ñù»ñÁ: Æ ¹»å, §Ð³Û»ñÁ` áñå»ë ³½•,
ûï³ñ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍ³ñ³ñ Ù³ëÝÇÏ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ. 1000 Ñ³ÛïÝÇ Ñ³Û»ñÁ Ñ³-

Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç¦ •ñùÇ 50
ûñÇÝ³Ï ê³ñ•Çë ÞÇñÇÝÛ³ÝÝ ûñ»ñ ³é³ç ÐÐ
ë÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí áõÕ³ñÏ»É ¿
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Í³é³ÛáÕ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ:
¸»é¨ë ÷áùñ Ñ³ë³ÏÇó Ù»Í ë»ñ ¿ áõÝ»ó»É
Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å ¨ Ñá•áõ ËáñùáõÙ ÙÇßï Ð³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³éÝ³Éáõ ÑáõÛë
÷³Û÷³Û»É: ¶ñáÕÝ ³é³çÇÝ ³Ý•³Ù Ð³Û³ëï³Ý
19 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ ¿ »Ï»É, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÙÇ ³½¹»óÇÏ å³ïÙáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÏ³Í:
¸åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá áõëáõóãáõÑÇÝ`
Ø³•¹³ Ð³çÛ³ÝÁ, ï»Õ»Ï³óñ»É ¿, áñ ºñ¨³ÝÇ
å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ³é³Ýó ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ »ñÏáõ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ññ³íÇñáõÙ ¿ ëáíáñ»Éáõ, áñáÝù
áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá å»ïù ¿ ¹³ë³í³Ý¹»ÇÝ â³ÉÃñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ: ø³ÝÇ áñ
ê³ñ•ÇëÁ Ñ³Ûáó É»½íÇÝ É³í ¿ñ ïÇñ³å»ïáõÙ,
áõëáõóãáõÑÇÝ ³é³ç³ñÏ»É ¿ Ýñ³Ý ÝáõÛÝå»ë
áõÕ³ñÏ»É ëáíáñ»Éáõ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ÛñÁ ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áõ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³½•³Ï³ÝÝ»ñ ãáõÝ»Ý³Éáõ å³ï×³éáí:
§â»ÝÃ³ñÏí»óÇ Ñáñë ó³ÝÏáõÃÛ³ÝÁ ¨
³Ù»Ý •Ýáí áñáß»óÇ Ð³Û³ëï³Ý •Ý³É: ¸áÝÇ
èáëïáíÇ ´ÅßÏ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝáõÙ ëáíáñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï »ñÏáõ ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ³ñÛ³Ý
Ùßï³Ï³Ý ¹áÝáñ »Ù »Õ»É, áñå»ë½Ç ³Û¹ ÙÇçáóáí •áõÙ³ñ Ñ³í³ù»Éáí` Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇ Ð³Û³ëï³ÝÁ ï»ëÝ»Éáõ •³É: ºñµ ÍÝáÕÝ»ñë ÇÙ³ó³Ý
³Û¹ Ù³ëÇÝ, Ù³Ûñë É³ó »Õ³í ¨ ³é³çÇÝ ³Ý•³Ù

íÇ×»ó Ñáñë Ñ»ï: ÆÝÓ ³ÛÉ¨ë áãÇÝã ã¿ñ Ï³ñáÕ
Ñ»ï Ï³Ý•Ý»óÝ»É. ïáÙëÝ ³ñ¹»Ý •Ý»É ¿Ç:
ÐÇßáõÙ »Ù` •Ý³óùÇó ²ñ³ñ³ï É»éÁ ï»ëÝ»Éáí`
ãÏ³ñáÕ³ó³ Ñáõ½ÙáõÝùë Ã³ùóÝ»É¦, - Éáõë³íáñ
ÅåÇïáí å³ïÙáõÙ ¿ ê³ñ•Çë ÞÇñÇÝÛ³ÝÁ:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ •ñáÕÁ ÙÝ³ó»É ¿ ÁÝÏ»ñáç`
³Ýí³ÝÇ •»Õ³ÝÏ³ñÇã ê»Ûñ³Ý Ê³ÃÉ³Ù³çÛ³ÝÇ
Ùáï, áñÝ û•Ý»É ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇ
»½»ñùÝ»ñÁ: ê»Ûñ³Ý Ê³ÃÉ³Ù³çÛ³ÝÁ Ýñ³Ý
ï³ñ»É ¿ Ý³¨ Ø³ñïÇñáë ê³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý: Ð³Û Ù»Í ÝÏ³ñÇãÝ ÇÙ³Ý³Éáí, áñ
ïÕ³Ý §³ñÛ³Ý •Ýáí ¿¦ Ð³Û³ëï³Ý »Ï»É, •ñÏ»É
¿ Ýñ³Ý ¨ É³ó »Õ»É:
ê³Ï³ÛÝ Ý³ Ñ³ñÏ³¹ñí³Í ¿ñ ÃáÕÝ»É ³Ù»Ý
ÇÝã ¨ µ³Ý³ÏáõÙ Í³é³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¸áÝÇ
èáëïáí í»ñ³¹³éÝ³É: Ì³é³Û»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
Ñá•áõÙ ÷áÃáñÏíáõÙ ¿ñ Ð³Û³ëï³Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ ÷³÷³•Á. µ³Ý³ÏÇó Ý³Ë³å³ÛÙ³Ýáí
ÃáÕÝáõÙ »Ý Ýñ³Ý Ð³Û³ëï³Ý •³É` ÁÝ¹áõÝí»Éáõ
´ÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, ë³Ï³ÛÝ ùÇÙÇ³ÛÇ
ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ñ³ÝÓÝ»É: ê³ñ•Çë
ÞÇñÇÝÛ³ÝÁ ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³ ÑÇßáõÙ ¿, Ã» áñÝ ¿ »Õ»É
å³ï×³éÁ, ùÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨»ñÇó Ù»ÏÁ`
HCIO-Á ãÇÙ³Ý³ÉÝ ¿ñ, ÇÝãÝ ¿É ¹³ë³ËáëÇ ¹Å•áÑáõÃÛ³ÝÝ ¿ ³ñÅ³Ý³ó»É:
¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ê³ñ•ÇëÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿
µ³Ý³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ, ÇëÏ
½áñ³óñí»Éáõó Ñ»ïá ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ èáëïáíÇ
µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, ³å³ ï»Õ³÷áËíáõÙ
¿ ØáëÏí³` ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ` áõëáõÙÁ ¨ ÑÙï³ÝáõÙ
ëåáñï³ÛÇÝ µÅßÏÇ Ù³ëÝ³•ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç:

ê³ñ•Çë ÞÇñÇÝÛ³ÝÝ ³ßË³ï»É ¿ êáí»ï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ëåáñï³ÛÇÝ •ÉË³íáñ Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÙ` µÇ³ÃÉáÝ (Ù³ñ½ÇãÝ»ñ ². îÇËáÝáí,
¶. È³Ù»ÝëÏÇ), •»Õ³ë³Ñù (î. î³ñ³ëáí³), Ý³¨
1992 Ã. ãáñë ³Ùëáí îáÏÇáÛáõÙ ³ßË³ï»É ¿
µéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï, áñï»Õ Í³ÝáÃ³ó»É
¿ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ¹»ñ³ë³Ý ØÇÏÇ èáõñÏÇÇÝ:
êåáñï³ÛÇ µÅÇßÏÁ 15 ûñ ß³ñáõÝ³Ï å³ñ³å»É
¿ ØÇÏÇ èáõñÏÇÇ Ñ»ï` å³ïñ³ëï»Éáí Ýñ³Ý
»ÉáõÛÃÝ»ñÇ:
2012 Ã. ê³ñ•Çë ÞÇñÇÝÛ³ÝÁ »ñ³½³ÝùÇ
Ñ»ïù»ñáí áñáßáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³ëï³ïí»É:
ì³×³éáõÙ ¿ ØáëÏí³ÛÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ ¨ ºñ¨³ÝáõÙ Ýáñ µÝ³Ï³ñ³Ý •ÝáõÙ: ¶ñáÕÇ ÙïùáõÙ
ÙÇßï Ð³Û³ëï³ÝÇÝ û•ï³Ï³ñ ÉÇÝ»ÉÝ ¿ ¨
÷áñÓáõÙ ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ýå³ëï»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½³ñ•³óÙ³ÝÁ:
Æñ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí éáõë ÏÇÝ ¨ ïÕ³Ù³ñ¹ ÁÝÏ»ñÝ»ñó ß³ï»ñÇÝ §Ñ³Û³óñ»É ¿¦.
Ýñ³Ýó ÙÇßï å³ïÙ»É ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ïñ³Í
ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇ, å³ïáõÑ³ë³Í ³ñÑ³íÇñùÝ»ñÇ ¨ Ñ»ñáë³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ: ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Û¹ Ñ³Û³ë»ñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ý»óáõÏ ¿ »Õ»É Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ` Ñ³•áõëïÇ ¨ Ýå³ñ»Õ»ÝÇ Í³ÝñáóÝ»ñ
áõÕ³ñÏ»Éáí È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ:
¼ñáõÛóÇ í»ñçáõÙ ê³ñ•Çë ÞÇñÇÝÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í Ý³¨ â³ÉÃñÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ.
§â³ÉÃñáõÙ, ãÝ³Û³Í ³éÏ³ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,
Ñ³Û»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý å³Ñ»É ³½•³ÛÇÝ
á•ÇÝ ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¸åñáóÝ»ñáõÙ Ñ³Û
áõëáõóÇãÝ»ñÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ñ³Ûáó É»½áõ »Ý
¹³ë³í³Ý¹áõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ï³ñµ»ñ Íñ³•ñ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ: ¶áñÍáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ã³ïñáÝÁ, »ñ•Ç-å³ñÇ §²ÝÇ¦ ËáõÙµÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
â³ÉÃñÇ Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ
»Ï»Õ»óÇÝ¦:
¶¨áñ• âÇãÛ³Ý
§Ð³Û»ñÝ ³Ûëûñ¦ å³ñµ»ñ³Ï³Ý

²Ýóáõ¹³ñÓ
Սիրելի ուսուցիչ
Սիրելի ուսուցի՛չ, տեսնում եմ ձեզ նորի՛ց,
Բայց արդեն ճերմակա՛ծ ավելի:
Եվ գիտեմ, որ մեկն էլ՝ այս ճերմակ մազերից,
Եղել է իմ մեղքով երևի...
Աչքերիդ լույսերը, լույսե՜րը հարազատ
Անցել են իմ ջահել աչքերին:
Ես գիտեմ, որ դուք ինձ հիշե՛լ եք անընդհատ,
Ինչպես որ հիշում եք բոլորին:
Ինձ նորից հարցրեք այն անցած դասերից,
Այն անցած խոսքերից անհամար,
Ու եթե սխալվեմ, ուղղեցե՛ք ինձ նորից,
Ես հավե՜րժ աշակերտ ձեզ համար:
Ես եկել եմ այցի, և թող ձեռքերդ հոգնած
Համբուրեմ որդու պես անձնվեր,
Եվ ասեմ, որ կյանքում բոլոր լուսե մարդկանց
Ուսուցիչ անունն են միշտ տվել:

ÐáÏï»Ùµ»ñÇ ÑÇÝ•Á áõëáõóÇãÝ»ñÇ
¨ ÏñÃ³Ï³Ý áÉáñïÇ µáÉáñ
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³•Çï³Ï³Ý
ïáÝÝ ¿, áõëïÇ ßÝáñÑ³íáñáõÙ
»Ýù µáÉáñÇÝ ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ ûñí³
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ¸³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
³Ûë å³ïí³µ»ñ Ù³ëÝ³•ÇïáõÃÛáõÝÁ
Ù»½ Ñå³ñï³Ý³Éáõ ³éÇÃ ß³ï ¿ ïí»É,
ã¿± áñ áõëáõóÇãÝ ¿ Ù»ñ Ï»óáõÃÛ³Ý
•³ÕïÝ³ËáñÑáõñ¹ Ñ³í³ïùÁ
ë»ñÝ¹»ë»ñáõÝ¹ Ý»ñ³ñÏáÕÁ,
áõëáõóÇãÝ ¿ ÏñáõÙ Çñ ÅáÕáíñ¹Ç
³Ýå³ñï»ÉÇáõÃÛ³Ý •³Õ³÷³ñÁ,
Ýñ³Ýù »Ý Ù»ñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ
³ÝÓÝáõñ³ó áõ Ñ³Ûñ»Ý³Ýí»ñ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³½ÝÇí Ùß³ÏÝ»ñÁ:

Արամայիս Սահակյան
Համոզված եմ, որ ուսուցիչն է ազգային
արժեհամակարգի ձևավորողը, և շատ դժվար
է գտնել մի այնպիսի շնորհակալ գործ, քան
աշակերտ կրթելու առաքելությունն է, որ
նպատակ ունի ձևավորելու հասարակության
լիարժեք անդամ: Հենց մանկավարժն է, որ
արժանապատվորեն ուզում է իր հետ տանել
այդ պատվավոր կոչումը, նաև ձգտում է լինել
արժանի, սիրված ու հարգված իր սաների
կողմից:
Ուսուցիչը դպրոցականի համար ընդօրինակման կերպար է իր անձնային որակներով,

գրականության դասերին՝ գեղարվեստական խոսքի ճշմարիտ արժեքների գիտակցումով, ստեղծագործական մտածողությամբ, ուսուցման նկատմամբ ունեցած հետաքըրքըրություններով: Նա է, որ տարբերվում է իր հայերենի անաղարտ
իմացությամբ, նորարարությամբ ու
նոր բացահայտումներով, հասարակական կյանքի հոգսերով ու խոհերով, ճշմարիտ մտավորականի
հպարտ կեցվածքով:

Միշտ էլ մանկավարժի գործն ակնածանքով և մեծարանքով է գնահատվել, քանի որ նրան է վերապահվել սերնդի կրթության և քաղաքացու ձևավորման դժվարին աշխատանքը: Առավել քան պատասխանատու և դժվար է Սփյուռքում
աշխատող, արարող մանկավարժի
գործը: Սփյուռքահայ մանկավարժն
է, որ իր սաներին պետք է ներարկի հայրենասիրություն, հայեցի
մտածողություն և դաստիարակու-

թյուն, հայրենիքի հանդեպ պատասխանատվություն և անսահման սեր:
Սիրելինե՛ր, եկեք արժանի լինենք
այդ մեծ կոչմանը՝ ՈւՍՈւՑԻՉ:
Նորից շնորհավորում ենք բոլորի
տոնը, ցանկանում ստեղծագործական նորանոր վերելքներ, թող ուսումնական տարվա զանգի յուրաքանչյուր ղողանջ բոլորի համար
հնչի՝ գալիքի համար լույսի սերմեր
շաղ տալու բարի ակնկալիքով:
Արմինե Հովսեփյան

