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                    Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxii  
          Qristoneakan Dastiarakovfyan Kydronen nyrs; 
 
}NORHAKALOVFIVN  Tik. Balik Galemqeryan-B=b=wa3i, or hivrasiryx 
yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 30 #ovnis, 2013-in, qarozi pa]tamovnqen ytq, ir 
y[b=r` hangovxyal Tiar Arfovn Galemqeryani mahovan 3i]atakin; 
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ՆՈՐԱՆՈՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐՈՒ  ՍԵՄԻՆ 
 

A5akax 1:7, {ovkas 2:2 
Hytzhyte avyli masnagitakan unfaxq staxo[ kyanqu, ty[ykovfivn 
ha3fa3fo[ anspa5 a[bivrnyru yv gitovfyan 3aratyv zargaxovmu, 
himnakan martahravernyrov a5a\ ku dnyn myz yv myr havaqakan, 
azga3in, yky[yxakan, krfakan yv qa[aqakan kyanqi bnagava5nyru; 
Ha3kazyan Ha3agitakan Handesi un2y5a7 ha3agitakan 
hytaz=tovfivnnyrn ov qnnakan 3=dova7nyru myz bnakanabar 
untrovfivn katarylov anhrajy]tovfyan a5\yv ku dnyn; Untrovfivn` 
unkyra3in, qa[aqakan yv a3l olortnyrov pahan\qnyrovn, tovyal 
mi\oxnyrovn, incpes nayv ovsano[i apaga3i 7ragirnyrovn hama2a3n; 
A3s=rovan a]1arhin me\ zargaxa7 mardu a3n e or zinova7 e a3npisi 
ha3yxo[ovfyamb, mtapatkyrow yv skzbovnqnyrow, oronq drsyvorova7 yn 
mta3in drova7qi mu me\, yv oc fe an\at iro[ovfivnnyrov wra3` 
ambarova7 gityliqnyrov ]tymarani mu nman; A3l 1=sqow` anhrajy]t e 
wyrlov7o[ mitqu` 4o1an kravorakan kyrpow ivraxno[ mtqin, qnnarko[n 
ov arjyvoro[u, harxno[n ov hytaz=to[u` 4o1an kovr=ren unkalo[ yv 
hytyvo[ mtqin; 
A3sovamena3niv, a3spisi arjyvorovm mu zargaxa7 mardov a5ncovfyamb, 
oc mek kyrpow ku miti storagnahatyl gityliqnyrov ty[ykovfyan dyru; 
Karyli ce wyrlov7yl, qnnarkyl yv arjyvoryl a5anx ovnynalov ynfaka5o3x 
mu; Harxu saka3n ku ka3ana3 anhatakan ty[ykovfivnu 8i]d y[anakow 
gor7a7ylov me\, 4o1anak wyra7ylov za3n kovtakman inqnanpatak 
gor7unfaxi mu; 
Yrb iratys aknark mu nytynq myr ]ovr\u gtnovo[ irakanovfyan, piti 
handipinq t1ovr irakanovfyan mu, orovn akanatys ynq 
tasnamyaknyre asdin; 



Inc or ku kardanq myr a5=ryan ku tysnynq, fe a3dty[ 1=sq cka3 nor 
hangrovannyr nova8o[ ardi mta7o[ovfyan masin; 
}r\anavartnyr ku dimagravyn a]1arh mu, oru ]at hy5ov e kataryal 
ullale; 
A]1arh mu` or ]at hy5ov e kataryal ullale. a]1arh mu or lyxovn e 
wa1azdov harxyrow yv noranor martahravernyrow; 
}r\anavatnyr irynx yritasardakan ]ymin ku wa3ylyn 3atovk 
lavatysovfivn, farm a]1arha3axq, ansahman nyrovj dimagravylov, 
myr=rya3 ardi ca4ani] nyrow bnoro]ova7 martahravernyrow; 
Anonq ku kynan irynx ambara7 gitovfyan ov imastovfyan iragor7man 
hangrovanin, yrbymn ku 1orhinq fe gitovfivn yv imastovfivn 
homani]nyr yn; 
Yfe ovninq gitovfivn, 2y5q byrinq 7an=fovfivnnyr, ]ahyxanq 
4or2a5ovfivn kardalow, syrtylow yv wyrlov7ylow; 
Anonq irynx ovsovmnakan tarinyrovn, tiraxan ty[ykovfivnnyrov; 
A3lyvs zinova7 yn, orowhytyv ovju ku ka3ana3 orqan ban gitys 
^haskaxo[ovfyan_ me\; Isk i:nc e imastovfivnu; Gitovfyan hyt 
kovga:3; Oc; Imastovfivnu ov[i[ dato[ovfivn e; Datylov yv untrylov 
karo[ovfivn e; Barin caren zanazanylov yv ]itak untrovfivnu 
katarylov karo[ovfivnn e; Imastovfivnu` myr ]ovr\u lavapes umb5nylov, 
hasknalov, wyrlov7ylov karo[ovfivnn e yv myr ivraxovxa7 gitovfivnu i 
gor7 dnylov lavago3n kyrpow;  
 
I:nc e or gitovfyan yv imastovfyan ]a[kapu k<apahowe, yfe oc 
warjaranin ov anor a5a\nordovfyan apahowa7 a5a\nordovfivnn ov 
7no[nyrov ]inic nyrka3ovfivnu myr ovsovmnatync yritasardnyrov 
kyanqin me\; 

ì»ñ. Ú³ñáõÃÇõÝ Ö. ê»ÉÇÙ»³Ý 
 
 
Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQ 
Kiraki 30 #ovnis, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx +r. 
Syvan }ahpazyan` yrgyxo[ovfyamb, sa[mosi unfyrxovmow yv a[=fqow; 
Nyrkanyru hytyvyxan ^Mowses_ margarein kyanqu  nkaragro[  
tysayrizi yrkrord bajinu, or ku nkaragrovi, Anor ovnyxa7 
4or2a5ovfivnnyru yv apa hra]qnyru, or #isovs Qristos xo3x kov ta3 
jo[owovrdin ^Mowses_ margarein mi\oxav; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 
3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; Avartin 
ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn ^So[omonyan_ 
srahin me\;  

Հայ  Աւետարանական “ Արմիս”  Երաժշտանոցի  Ամավերջի Զոյգ  
Երաժշտական  Հանդէսներ 

Հովանաւորութեամբ՝ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ՝ Վեր. 
Յարութիւն Սելիմեանի եւ կազմակերպութեամբ՝ Հայ Աւետարանական  «Արմիս» 
երաժշտանոցի Տնօրէնութեան, Ուրբաթ  28  եւ Շաբաթ  29  Յունիս, 2013,  Հայ 
Աւետարանական  “Արմիս” երաժշտանոցը  ունեցաւ  ամավերջի  աշակերտական  
զոյգ  հանդէսներ,  ներկայութեամբ՝  Վերապատուելի  Հա-մայնքապետ  Յարութիւն  
Սելիմեանի,   ծնողներուն  ու  երաժշտասէր  հան-րութեան: “Արմիս”  
երաժշտանոցի  Տնօրէնուհի՝ Տիկ. Շողակաթ  Աբարդեան-Սելիմեան  իր  բացման  
խօսքով  ողջունեց  ներկաները,  ապա  հակիրճ կերպով ներկայացուց 2012-2013 
տարեշրջանին “Արմիս”  երաժշտանոցի  նա-խաձեռնած  ծրագիրներն  ու 
մասնաւորաբար՝ հակառակ քաղաքիս դժուարին պայմաններուն, ուսուցիչներուն 
բծախնդիր ու գնահատելի աշխատանքը, որ սատար հանդիսացաւ երաժշտական 
տարեշրջանը յաջողութեամբ աւար-տելու:  Համերգներուն  ընթացքին  
երաժշտանոցի  աշակերտները  իրենց շնորհուած աստուածատուր երաժշտական 
կարողութիւններն ու ձիրքերը եւ իրենց ուսուցիչ –ուսուցչուհիներուն ժրաջան 
աշխատանքին որպէս ապացոյց՝ ներկայացուցին երաժշտական իւրօրինակ 
կտորներ  (հայ  ու  օտար  երաժիշտներու  յօրինումներ): Անհատական ելոյթներէ  
ետք աշակերտները հանդէս եկան  երգչախումբով, ըստ  դասարանային  
բաժանմունքներու: Ներկաները մեծ հաճոյքով, հիացմունքով, բաւարարութիւնով 
եւ քաջալերական արտայայտութիւններով հետեւեցան  երկու ժամուան տեւողու-
թեամբ  մատուցուած յայտագրին: Հանդիսութեան աւարտին Վերապատուելի 
Համայնքապետը   շնորհաւորեց  երաժշտանոցի  Տնօրէնութիւնն ու  ուսուց-
չակազմը,  բարձր գնահատելով  բծախնդրօրէն  պատրաստուած  ու ներկա-
յացուած   յայտագիրը:  Հանդիսութեան աւարտին ուսուցիչները գնա-հատուեցան 
աշակերտներուն կողմէ ծաղկեփունջերով: Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ 
Վերապատուելի Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեանի առաքելական 
օրհնութեան աղօթքով:       
          
          
          
          
          
          
           
 


