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ԼԵԶՈւՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ է

Ի նպաստ հայոց ոսկեղենիկ լեզվի պահպանման

Վաղուց բարի ավանդույթ է 
դարձել ուսումնական տարվա 
ավարտին կազմակերպել  հա- 
յոց լեզվի օլիմպիադա: Նախ-
կինում այն միշտ անց էր 
կացվում հայկական Չալթր 
գյուղում՝ տեղի հայոց լեզվի 
մեթոդմիավորման նախաձեռ-
նությամբ: Եվ քանի որ առկա 
են ուսումնական ծրագրերի 
զգալի տարբերություններ, հայ 
համայնքի ղեկավարությունը 
որոշեց այս ուսունական տա-
րում օլիմպիադան անցկացնել 
Չալթրից առանձին՝ ուղղակի 
համայնքի ներսում: 

Ապրիլի 28-ին, առավոտ- 
յան ժամը 9-ին վաստակա-
վոր ուսուցչուհի Ալեքսանդրա 
Սիմավոնյանի նախագահու-
թյամբ սկսվեց օլիմպիադան, 

որին մասնակցում էին Դոնի 
Ռոստով քաղաքի թիվ 61 
(ուսուցչուհի՝ Արմինե Հովսեփ-
յան), թիվ  83 (ուսուցչուհի՝ Սո- 
նա Կարապետյան), թիվ 14  
գիմնազիայի (ուսուցչուհի՝ 
Ռուզաննա Կարապետյան), 
թիվ 19 գիմնազիայի և Աքսայ 
քաղաքի թիվ 4 (ուսուցչուհի՝ 
Լուսինե Պետանյան) դպրոց-
ների 21 աշակերտ: 

Երեխաներից շատերը ցու- 
ցաբերեցին բարձր պատ-
րաստվածություն և համապա-
տասխան գիտելիքներ՝ գրա- 
վելով մրցանակային պատվա- 
վոր տեղեր: Նրանցից լավա- 
գույներն էին Սիլվա Հայրա-
պետյանը, Աբրահամ Թևոս-
յանը, Մարինա Միրզոյանը, 
Աննա Կուրղինյանը, Քրիստի- 

նա Տոնոյանը, Միլենա Հակոբ-
յանը, Գոհար Կոծինյանը, Մա- 
րիա Հոկոբյանը, Արամ Արշակ-
յանը, Անահիտ Ավագյանը, Լի- 
զա Վարդանյանը, Հայուհի 

Առուստամյանը և շատ ուրիշ-
ներ: 

Համայնքի ղեկավարութ-
յունը հոգ էր տարել նաև 
մրցութային տեղեր շահած 
երեխաներին արժեքավոր 
նվերներով և բոլոր մաս-

նակիցներին պատվոգրերով  
պարգևատրելու, ինչպես նաև 
ուրախ ու հետաքրքիր ժա-
մանաց ապահովելու մասին: 

Հայոց լեզվի օլիմպիադան 
մեկ անգամ ևս կխթանի հայ 
մանուկների ներգրավումը ու-
սուցման պրոցեսում, ինչպես 
նաև հայոց լեզու դասավանդող 
ուսուցիչների ոգևորությանն ու 
ստեղածագործական գործու- 
նեությանը՝ ի նպաստ հայոց 

ոսկեղենիկ լեզվի պահպան-
ման:

Լիլիթ ԹԵՎՈՍՅԱՆ

Հայոց ցեղասպանությունը մեր 
պատմություն ամենասև էջերից է։ 
Ամեն տարի ապրիլի 24-ին Չալթրի 
թիվ 1 դպրոցի աշակերտներն ու ու-
սուցիչներն իրենց գերագույն պարտքն 
են համարում այցելել Չալթրի սուրբ 
Համբարձում եկեղեցի՝ մոմեր վա-
ռել, խաչքարի մոտ ծաղիկներ 
դնել մեր սուրբ նահատակնե-
րի հիշատակին։ Այս տարի 
նույնպես եկեղեցու բակը 
մարդաշատ էր, քանի որ այդ 
օրը ամեն մի հայի սրտում 
հիշողության լույսն է վառ- 
վում։ Մեր սաները եկեղե-
ցու բակում արտասանեցին 
Եղեռնին նվիրված բանաս- 
տեղծություններ։

Ես պատմեցի Հայոց ցե- 
ղասպանության դաժան էջե- 
րից, որ ինչքան էլ անցնի՝ 
մեր հիշողությունն արթուն է և 
աղաղակում է։ Պատմություն մեջ 
կան էջեր, որ երբեք չեն մոռացվում, 
որքան հնանում են, այդքան էլ դառ-

նանում են։ Խոսքս ավարտեցի Հովհ. 
Շիրազի  «Հայոց  ճակատագիրը» բա-

նաստեղծությամբ։ Նույն օրը մեր 
դպրոցում անցկացրինք ասմունքի 
շրջանային մրցույթ՝ նվիրված Հայոց 
մեծ եղեռնին։ Մրցույթին մասնակցում 

էին 21 աշակերտ Չալթրի, 
Ղրիմի,  Մեծ  Սալայի, 
Կարմիր Ղրիմի և Լենի-
նավանի դպրոցներից։ 
Անցկացվեց 2 տարիքային 
խմբերով՝ 9 – 13 և 14 – 17։ 
Պրոֆեսիոնալ ժյուրիի ան- 
դամներն  էին  Չալթրի 

թիվ 1 դպրոցի հարգարժան 
տնօրեն Խասպեկյան Ա. Գ., 

մեթոդխորհրդի ղեկավար 
Քաղկիչյան Հ. Հ., սուրբ Համբար- 

ձում եկեղեցու քահանա տեր 
Թադևոսը Հայբարյանը և սարկավագ 
Մ. Հայպարյանը։ 1-ին տեղը գրավեցին՝ 

Կարախանյան Ի., Հարությունյան 
Ա., Տոնոյան Տ. և Մանուկյան Վ.։ 2-րդ 
տեղը՝ Սահակյան Ա. և Լարինա Տ.։ 3-րդ 
տեղը՝ Վարդևանյան Մ. և Բիբիկ Ե.։ 

Հաղթողները պարգևատրվեցին պատ- 
վոգրերով, իսկ սուրբ Համբարձում 
եկեղեցու կողմից՝ գրքերով։

Հայոց լեզվի և գրականության 
մարզային օլիմպիադան տեղի ունե- 
ցավ ապրիլի 28-ին։ 1-ին տեղը 
գրավեցին ՝ Մարգարյան Շ., Սարգսյան 
Մ. և Կարախանյան Ի.։ 2-րդ տեղը՝ 
Խորենյան Ա., Սահակյան Ա., Խա-
չատրյան Մ. և Հարությունյան Ա.։ 3-րդ 
տեղը՝ Բդոյան Ա. և Մկրտչյանը Ա.։ 
Հաղթողները պիտի հանգստանան  
«Արի տուն» ճամբարում։

Հռիփսիմե ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈւԹՅՈւՆ


