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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՈՆ 

«ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՊԱՇՏՊԱՆ» ՇԱՐՔԻՑ 

Փետրվարի 25-ին Չալթրի թիվ 1 
դպրոցում մեծ շուքով նշվեց Մայրենի 
լեզվի միջազգային օրը։ Մշակութային 
ժառանգության պահպանման ու զար-
գացման համար լեզուն ամենաուժեղ գոր-
ծիքն է։

Տոնի առթիվ ստեղծվեց կազմա-
կերպչական կոմիտե (տնօրեն՝ Խաս-
պեկյան Ա.Գ., մեթոդ խորհրդի ղեկա-
վար՝ Քաղկիչյան Հ.Հ., հայոց լեզվի և 
գրականության ուսուցչուհի՝ Վարդևան-
յան Հ.Ա.) և ընդունվեց ծրագիր։ 

9-րդ դասարաններում դիտեցինք «Հու- 
սո աստղ» պատմառոմանտիկ լայնա- 
կտավ կինովեպը։ 7 – 8 –րդ դասարաններում 
փաստագրական ֆիլմեր նայեցինք՝ նվիր- 
ված հայ ժողովրդի պատմությանն ու 
տեսարժան վայրերին: 4 – 6 – րդ դասա-
րաններում մուլտֆիլմեր՝ «Կախարդական 
լավաշը», «Շունն ու կատուն»։ Կազմա- 
կերպեցինք «Ես հայ եմ, որտեղ էլ լինեմ, 
պիտի խոսեմ հայերեն» խորագրով շա-
րադրությունների մրցույթ։ 

Տոնին նվիրված ասմունքի երեկոյին 
ներկաներին հիացրեցին և հաղթեցին մի-

Գարնանային ամենապայծառ տոնի՝ 
Մարտի ութի առիթով էին Ռոստով քա-
ղաքի հայ համայնքում հյուրընկալվել 
հայոց լեզվի ուսուցչուհիներ, հայ պարի 
ու երգի դասատուներ, լրագրողներ, երգ-
չուհիներ ու գրողներ: 

Ջերմորեն ողջունելով ու շնորհավորե-
լով ներկաներին՝ համայնքի ղեկավար 
Հարությունը Սուրմալյանը նշեց, որ հայ 
կինը, ուսուցիչը, հատկապես՝ դրսում, 
ունի պատմական մեծ առաքելություն, 
ուստի այսօր շատ լավ առիթ է մեկ անգամ 
ևս արժևորելու և վերագնահատելու մեր 
ամենասիրելիներին ՝ տատիկներին, մայ-
րերին, քույրերին, դուստրերին, քնքշանքի 
ու խոնարհումի խոսքեր շշնջալ մեր կա- 
նանց, գործընկերուհիներին, ուսուցչու-
հիներին, բժշկուհիներին և գեղեցիկ սեռի 

այն բոլոր ներկայացուցիչներին, ովքեր 
անմնացորդ նվիրումով լրացնում են մեր 
կյանքի իմաստը: 

Հայ կնոջ առաքելությունը իր ընտանի-
քի հենասյունը լինելն է, վաղվա քաղաքա-
ցու կրթության ու դաստիարակության 
գործը անձնվիրությամբ կազմակերպելը, 
մշակույթի ու գրականության, լեզվի 
ու քրիստոնեական հավատքի կրակը 
վառ պահելն ու այդ լույսը՝ եկողներին 
փոխանցելը: 

Մեծ է հատկապես հայ կնոջ առա-
քելությունը հայրենապաշտության գաղա- 
փարը փոխանցելու, ժողովրդի ու իր 
ազգի պատվախնդիր առաջընթացի մտա-
հոգությունը սերնդի մեջ սերմանելու գոր- 
ծում՝ դա լինի հայրենիքում, թե՝ հայրե-
նիքից դուրս: Հայրենիքից դուրս… Եվ 

հենց այստեղ է, որ կարևորվում է այն գլխավոր 
դերակատարումը, որը դարձյալ մնում է հայ մոր ու 
հայ մշակույթի կրողի ու դաստիարակի ուսերին: Դա 
կրկին հայ կինն է, որն ամեն կերպ փորձում է պահել, 
բառիս բուն իմաստով փրկել ճակատագրի բերումով 
դրսում հայտնված իր սերնդի հայեցի նկարագիրը: 

Հայ կնոջը հասցեագրված ավելի ամբողջական ու 
ջերմ բնութագրումներով ներկաներին դիմեցին նաև 
համայնքի գործադիր տնօրեն Սերգեյ Սայադովը, 
«Դոնի Նախիջևան» թերթի գլխավոր խմբագիր 
Վարդան Աբրահամյանը, Դոնի հայ երիտասարդական 
միության նախագահ Գևորգ Գրիգորյանը:

Ցերեկույթը վերածվեց գրական-երաժշտական 
ուրախ տոնահանդեսի: Միջոցառման ավարտին 
մասնակիցները համայնքի ղեկավարի կողմից 
արժանացան ծաղկեփնջերի և արժեքավոր նվերների: 

Լիլիթ ԹԵՎՈՍՅԱՆ

ջին դասարանների աշակերտներ Բիբիկ 
Եվան և Սահակյան Նաիրին, բարձր դա-
սարաններից՝ Կարախանյան Ինեսսան և 
Սահակյան Անին։

Մայրենի լեզվին նվիրված միջոցա-
ռումն իր ավարտական համերգով նշվեց 
դպրոցի դահլիճում։ Լեփ-լեցուն էր դահ-
լիճն  աշակերտներով՝ հայկական ոգով 
ու շնչով։ Միջոցառումը խորիմաստ էր, 
հայավառ ու հայալեզու։ Յուրաքանչյուր 
հայի պարտքն է պահել ու պահպանել 
մայրենի լեզուն, եթե անգամ «հովազի 
արնախում երախում էլ լինի»։

Խորին շնորհակալություն ենք հայտ-
նում մեր դպրոցի տնօրենին՝ իր ջերմ 

վերաբերմունքի, անսահման նվիրումի 
և աջակցության համար։ Միջոցառման 
վերջում նա խոսեց հայոց լեզվի դերի 
կարևորության մասին, որ յուրաքանչյուր 
հայ պարտավոր է իմանա դարերի պատ-
մություն ունեցող մեր ՈՍԿԵՂԵՆԻԿ 
ՄԱՅՐԵՆԻՆ։

Հռիփսիմե ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ

ՄԱՅՐԻԿԻՍ
Կապույտ աչքերով խոնարհ հայուհի,
Ինքնաբուխ աղբյուր երգի ու խաղի,
Բախտդ գրված էր լեռների լանջին
Ոչ թե՝ բեմերում այս մեծ աշխարհի։
Քո հոգու գանձը թարգման չունեցավ՝
Կոմիտասից ու Ջիվանուց բացի,

Սոնա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Սարվորի ճամփան ունկնդիր եղավ
Մեղմանուշ երգիդ շքահանդեսին։ 

ՎԱՅՐԻ ԾԱՂԻԿ
ԼԻԼԻԹԻՍ

Դու կռունկի պես մի օր կչվես, 
Եվ ես կկորցնեմ հետքդ երկնքում,
Վայրի ծաղկի պես լուռ կարտասվես,
Ես դա կիմանամ յոթերորդ քիմքով։

Արևոտ օրեր կունենաս, անշուշտ,
Իմ վայրի ծաղիկ՝ ալվան, բուրավետ,
Ուրիշի գրկում դու փունջ կդառնաս,
Ինձ համար, սակայն, մինուճար հավետ։

Եվ ամեն գարնան քո փոքրիկ շնչով
Սրտիս հոգնության քողը կվերցնես,
Որպես ձնծաղիկ՝ գարուն ավետող՝
Աշնան մշուշից ինձ ետ կկանչես։

Եվ սլաքներս ետ կպտտվեն
Թևերն արձակած՝ քե՛զ գրկելու,
Միայն քե՛զ, ըմբո՛ստ իմ վայրի ծաղիկ,
Գալիք հողմերից կրկին փրկելու։


