
№ 5 (248)  Май 2017 «Нахичевань-на-Дону»4

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌՕՐՅԱՆ

(ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳ-ՄԱՐԱԹՈՆ՝ Ի ՆՊԱՍՏ 
ՔԱՌՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ)

Մայիսը մեր հաղթանակների 
ամիսն է՝ Սարդարապատ, Հայ-
րենական մեծ պատերազմ, Շու- 
շի: Բայց մայիսից առաջ, ցա-
վոք, ունենք ողբերգական ապ-
րիլը. ապրիլի 24 և քառօրյա պա-
տերազմ: Բարբարոսը նույնն էր 
100 տարի առաջ, նույնն էր երեկ 
և այսօր: Իզուր ենք փորձում 
մոռանալու տալ... Չկա մոռացում:

– Չկա մոռացում, – կարծես սա 
էր գրված բոլոր այն հայորդիների 
աչքերում, ովքեր մայիսի 7-ի 
երեկոյան հավաքվել էին «Արցա-
խը ես եմ» բարեգործական հա-
մերգ-մարաթոնին մասնակցելու: 
Համերգը նպատակ ունի հանգա-

նակված գումարով օգնել զոհված 
կամ վիրավոր մարտիկների ըն-
տանիքներին: 

Նախ՝ ներկայացվեց փոքրիկ 
հաշվետվություն նախորդ տար-
վա հանգանակված գումարի 
հասցեների մասին, ներկայացվեց 
տեսանյութ: Բեմի հսկա էկրա-
նին էջ առ էջ թերթվում էր ար- 
ցախյան հերոսամարտի տխուր 

և ուրախ, ցավալի ու ոգեկոչող 
պատմությունը, միմյանց փոխա- 
րինելով բեմ էին բարձրանում 
ազգային գեղեցիկ տարազներով 
պարմաններն ու պարմանու-
հիները՝ խրոխտ, հպարտ ու ինք-
նավստահ կատարումներով: 

Նրանց ամեն ելույթից հետո հան- 
դիսատես-մասնակիցները հա- 
մոզվում էին, որ Արցախը ի- 
րոք դա հենց իրենք են, իրենց 
հավաքական ուժն ու դրական 
էներգիան է, կարոտը միմյանց ու 
չմարող սերը՝ առ հայրենիք: 

Իրենց հոգեթով կատարում-
ներով երեկոն զարդարեցին 
«Զվարթնոց»  (գեղ.  ղեկավար՝ 
Անահիտ Չուխաջյան), «Արփի»  
(գեղ. ղեկավար՝ Հրաչիկ Գևորգ-
յան), «Հայաստանի փայլեր» (գեղ 
ղեկավար՝ Արմինե Օհանյան), 
«Ուրարտու» (գեղ. ղեկավար՝ Լի- 
լիթ Վարդանյան), «Огни Кав-
каза» (գեղ. ղեկավար՝ Սերգեյ 
Պապիյանց) պարային համույթ-
ները, «Նախիջևան» երգի հա-
մույթը (գեղ. ղեկավար՝ Նելլի 
Կասաբովա), «Բարրակուդա» 
պրոդյուսերական կենտրոնի սա- 
ները  (գեղ.  ղեկավար  Արմեն 
Երիցյան), նրան կից «Զարթոնք» 
պարային համույթը, երգչուհի 
Լեյլա Վարոսյանը, ջութակահար 
Սամվել Մխիթարյանը, ապրիլ-
յան պատերազմի մասնակից, 
շնորհալի երգիչ Հայկ Մանուկ-
յանը և ուրիշներ: 

Կազմակերպիչներին, նախա-
ձեռնող խմբին, հատկապես 
Լուսինե Պետանյանին, Իոսիֆ 
Պողոսովին ուզում եմ շնորհա- 
կալություն հայտնել հայրենա-
սիրական այս նախաձեռնության 

համար,  բարեգարծական  այս 
մարաթոնի համար, որի արդյուն-
քը, վստահ ենք, կգտնի իր ճիշտ 
հասցեատիրոջը: Ամենից շատ 
շնորհակալության ու երախտիքի 
խոսքեր եմ ուզում ասել այն 
բոլոր հայերին, որոնք այդ օրը 
դահլիճում էին՝ համերաշխ ու 
միաբան, սիրով ու կարեկցող, 
բոլորը մեկ հաստատ համոզմունք 
ունեին, որ Արցախը մենք բոլորս 
ենք: 

Այո՛, սիրելի՛ հայորդի, աշ-
խարհի որ ծայրում էլ լինես, 
միշտ պիտի մնալ շարքում, 
չզորացրվող զինվորի պես, պա-
հելով մեր մշակույթը, կրթելով ու 
ճիշտ դաստիարակելով սերնդին: 
Սա պիտի լինի ապրելու մեր 
բանաձևը  և  պայքարելու  մեր 
տարբերակը:   Մենք   բոլորս 
պարտք  ունենք  գիտակցելու, 
որ հայրենիքը դա մենք ենք, և 
մեր գործերով նվաճենք այս 
նախադասությունն  ասելու իրա- 
վունքն ու հպարտությունը. 
«ԱՐՑԱԽԸ ԵՍ ԵՄ»: 

«ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՊԱՇՏՊԱՆ» ՇԱՐՔԻՑ 

Այդ օրը՝ ապրիլի 29-ին, անսովոր եռուզեռ էր Չալթրի 
թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում: Այստեղ անց էր կացվում 
մարզային օլիմպիադա հայոց լեզու և գրականություն 
առարկաներից:

Մինչ քննասենյակներ մտնելը, որոնք 
նախապես արդեն կահավորված էին 
անհրաժեշտ իրերով, մասնակիցները 
միմյանց ողջունեցին գեղեցիկ բեմա-
կան ելույթներով: Բեմում են դաս- 
ղեկ Հռիփսիմե Վարդևանյանի սաները: 
Նրանց ելույթների թեմաները տար-
բեր են՝ Եղեռն, Հայաստան, մայրենի 
լեզու, մայրական սեր և այլն: Բեմա-
կանացումների հեղինակը հենց ինքը՝ 
Հռիփսիմե Վարդևանյանն է, ով հինգ 
տարի է ինչ հայոց լեզու է դասավանդում 
այդ դպրոցում: Նա ավարտել է Երևանի Խ. 
Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանը: 12 
տարի առաջ ընտանիքով տեղափոխվել 
են Չալթր և այստեղ էլ գտել իրենց երկ-
րորդ տունը, օջախը, դպրոցը, հայրե- 
նիքը: Այսօր Հռիփսիմեն դստեր՝ Ելե-
նայի հետ (անգլերենի ուսուցչուհի է) 
աշխատում և ստեղծագործում է այս 
հայաշատ դպրոցում: Ներկաները հուզ- 
մունքով են դիտում նրա բեմադրած 
«Մարտիկի երգը», «Գնում ենք կռիվ» 
փոքրիկ երաժշտական ներկայացում-
ները: 

Օլիմպիադայի մասնակիցներին ի- 
րենց ջերմ ողջույնն են բերել նաև Դոնի 
Ռոստովի թիվ 83 դպրոցի հայոց լեզվի  
«Արևիկ» խմբակի սաները (ուսուցչու- 
հի Սոնա Կարապետյան): Երեխա- 
ները մեծ ոգևորությամբ ներկայացրե-
ցին Կոմիտասի, Թումանյանի, Չարենցի 
հայրենասիրական գործերից:

Օլիմպիադայի մեկնարկը ողջունեցին 
նաև Չալթրի թիվ 1 դպրոցի տնօրեն 
Ալլա Խասպեկյանը, հայոց լեզվի ավագ 
մեթոդիստ Հրանտ Կախկիչյանը, Դոնի 

հայ համայնքի գործադիր տնօրեն Սերգեյ 
Սայադովը: 

Սկսվեց օլիմպիադան: Նախապատ-
րաստված դասասենյակներում հանձ- 

նաժողովի նախագահի կողմից տըր- 
վեցին համապատասխան հանձնա-
րարականները: Հուզված են երեխաները, 
հուզված են ուսուցիչները: 

Սկսվեցին սպասման լարված րո-
պեները, ժամերը: Երբ հանձնաժողովը 
ամփոփեց արդյունքները, պարզ դարձան 
հաղթողները. Չալթրից Սարգսյան 
Նազարեթը (առաջին մրցանակ), Կա- 
րախանյան Ինեսսան (երկրորդ մրցա-
նակ), Խորենյան Անահիտը (երկրորդ 
մրցանակ), Ամիրխանյան Սուսաննան 
(երկրորդ մրցանակ), Հարությունյան 
Ասյան (երկրորդ մրցանակ), Դոնի Ռոս- 
տովից՝ Լիզա Վարդանյանը (առաջին 

մրցանակ), Աբրահամ Թևոսյանը (երկ-
րորդ մրցանակ), Արամ Արշակյանը 
(երկրորդ մրցանակ) և Աննա Ալի-
խանյանը (երրորդ մրցանակ): Նրանք 
պարգևատրվեցին գովասանագրերով, 
Շողիկ Սիմավոնյանի «Հայերեն և ռու- 
սերեն այբուբենները բառահանելուկ-
ներում» գրքով, իսկ առաջին մրցանակ 
նվաճողները հնարավորություն ունեն 
«Արի տուն» ծրագրով մեկնել Հայաս-
տան: 

Օլիմպիադան ուներ ճանաչողական, 
ուսուցողական, հայրենասիրական, մայ- 
րենիի պահպանման շնորհակալ ա- 
ռաքելություն: Մասնակիցները հրաժեշտ 
տվեցին միմյանց` նոր հանդիպման 
ակնկալիքով:

Էջը պատրաստեց՝ Սոնա 
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԸ

Հռիփսիմե Վարդևանյանը 
դստեր` Ելենայի հետ

Հռիփսիմե Վարդևանյանը 
դստեր` Ելենայի հետ

Դոնի Ռոստովի թիվ 83 դպրոցի հայոց 
լեզվի  «Արևիկ» խմբակի սաները

Դոնի Ռոստովի թիվ 83 դպրոցի հայոց 
լեզվի  «Արևիկ» խմբակի սաները


