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Արարատ 3աւելւած թիւ 16

Համադպրոցական
Հայ Մշակութային «Արարատ» կազմակերպութիւնն իր հիմնադրման թւականից նպատակադրել էր հայեցի եւ ազգային դաստիարակութեան
կողքին՝ մարզել նաեւ համայնքի հայ պատանիների եւ երիտասարդների մարմինն ու ոգին: Համահայկական մրցութիւնների յաջող փորձն ունենալով,
1973 թւականից ի վեր, Հ.Մ.Ա.Կ.-ի մարզկան միութիւնը նախաձեռնեց Համադպրոցական մարզական խաղերի կազմակերպումը:
Մրցութիւնների նպատակն էր Նոռուզի արձակուրդների ընթացքում ի մի հաւաքել դպրոցների հայ աշակերտներին եւ մարզական մրցութիւնների
ճամբով ընկերական ջերմ մթնոլորտում, զարկ տալ նրանց մարզական եւ ֆիզիքական կարողութիւններին եւ շփում առաջացնել նրանց միջեւ:
Տարիները իրար յաջորդեցին, զարգացան եւ նոր ձեւ ստացան համադպրոցական խաղերը եւ «Արարատ» մարզաւանը նոռուզի արձակուրդների
ընթացքում աշխոյժ ու խանդավառ միջավայր դարձաւ աշակերտների, նրանց քաջալերող հանդիսատեսների ու նաեւ ծնողների համար:
Գնահատելի է նաեւ հայոց դպրոցների ծնողական խորհուրդների տարած աշխատանքը, որոնց համագործակցութեան շնորհիւ են կայանում
մրցաշարերը:
Համադպրոցական խաղերը բացառաբար
չեն

կայացել

Իսլամական

յեղափոխութեան

նախորդող՝ 1978 թւականին եւ պարտադրեալ
պատերազմի զգայուն ժամանակշրջաններին:

Տարիների յաջորդականութեամբ
ներկայացնում ենք

համադպրոցկան խաղերի
պատմութիւնը՝
Հարկ է նշէլ որ քիչ տեղեկութիւններ են
պահպանւել համադպրոցական խաղերից եւ
աշխատել ենք գոյութիւն ունեցող արխիւները
լիովին ներկայացնել:
1973 թւականին, 5 դպրոցների հայ աշակերտների մասնակցութեամբ եւ միայն բասկետբոլի մարզաճիւղում առաջին անգամը
լինելով տեղի ունեցաւ համադպրոցական
խաղերը: Երկրորդ շրջանի խաղերը կայացան
1974 թւականին:
1975-ին ուղեցոյց եւ միջնակարգ օղակների
655-աշակերտների մասնակցութեամբ կատարւեցին երրորդ իսկ 1976 թւականին չորրորդ
շրջանի մրցութիւնները:
1977 թւականին՝ 5-րդ համադպրոցական խաղերին մաս է կազմել նաեւ կռփամարտը
(բռնցքամարտ):
Տարիների ընթացքում աւելացան մարզաձեւերն ու մասնակցող աշակերտների թիւը
եւ 1979-ին՝ 6-րդ համադպրոցական խաղերին
մասնակցում էին 750 աշակերտներ:
1981–ից 1983-ը կազմակերպւել են 7-րդ,
8-րդ եւ 9-րդ մրցութիւնները:

8-րդ համադրոցական խաղերի վկայագրի եւ քարտի նմուշները

Պատկերներ 10-րդ համադպրոցական խաղերի
մեդալների բաշխման արարողութիւնից

10-րդ

Դիզայն, էջադրում` Մեդէա Կարապետեան

համադպրոցական խաղերը,
1984 թւականին նւիրւեց կազմակերպութեան
հիմնադրաման 40-ամեակին:

10-րդ համադպրոցական խաղերի վկայագրի եւ
քարտերի նմուշներ, նւիրւած կազմակերպութեան
40-ամեակին:
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Այնուհետեւ 1985-ին կայացել են 11-րդ, 1986-ին՝ 12-րդ եւ երկու տարի Իրան-Իրաք
պատերազմի դժւար տարիների դադարից յետոյ 1989 թւականին՝ 13-րդ համադպրոցական
խաղերը:
1990-ի, 14-րդ խաղերին մասնակցել են 520 տղայ եւ 315 աղջիկ՝ ընդհանուրում 835 աշակերտներ:

1991-թ. 15-րդ համադպրոցական խաղեր

Բացման արարողութիւնից պատկերներ
Թեթեւատլետի մրցոյթներից պատկերներ

«Քուշեշ» ուղ. դպրոցի թեթեւատլետի խումբը

«Թունեան» ուղ. դպրոցի բասկետբոլի խումբը
Ճատրակի մրցոյթներ
«Քուշեշ-Վաչէ Յովսէփեան» տարրական դպրոցի
մասնակցողները

«Մարիամեան» միջ. դպրոցի բասկետբոլի խումբը
«Արաքս» եւ «Քուշեշ» ուղ. դպրոցների
բասկետբոլի խմբերը

«Մարի Մանուկեան» միջ. դպրոցի բասկետբոլի խումբը
«Ալիշան» ուղ. դպրոցի բասկետբոլի խումբը

«Ռոստոմ» ուղ. դպրոցի բասկետբոլի խումբը

«Գոհար» ուղ. դպրոցի ֆուտբոլի խումբը
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15-րդ համադպրոցական խաղերի ախոյեանները

1992- թ. 16-րդ համադպրոցական խաղեր, որին առաջին անգամ մաս կազմեց
նաեւ ասմունքի մրցոյթները:

Պատկերներ մրցոյթներից

Ասմունքի մրցութիւնների իրաւարար կազմը

մեդալաբաշխում

Մարզիկների տողանցքից պատկերներ

1993 թւականի 17-րդ շրջանի խաղերին մասնակցել են 30 դպրոցներից
840 մարզիկ եւ 514 մարզիկուհի: Ընդհանուր թիւը կազմել է 1354 հոգի:

Բացման
արարողութիւնից
պատկերներ

Ասմունքի մրցութիւն
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Պատկերներ մրցոյթներից

Շարունակելով երթը Հ.Մ.Ա.Կ.-ի մարզական միութիւնը անընդմէջ կազմակերպել է
համադպրոցական խաղեր՝ 1994-ի 18-րդ՝
խաղերը նւիրւած կազմակերպութեան 50ամեակին, 1995–ի՝ 19-րդ եւ 1996–ի՝ 20-րդ
խաղերը որին մասնակցել են 1269 աշակերտներ,
26 հայկական դպրոցներից:
1997-2000 տարիների ընթացքում
կայացել են 21, 22, 23 եւ 24-րդ համադպրոցական խաղերը որոնց մասնակցել են
հերթաբար 1340, 1477, 1602 եւ 1488 մարզիկներ:
Պատկերներ 24-րդ համադպրոցական խաղերի բացման արարողութիւնից

2001 թւականին, Հայաստանում քրիստոնէութեան պետական կրօն հռչակման 1700-ամեակին
նւիրւած՝ 25-րդ համադպրոցական մրցութիւններին՝ մասնակցել են 1320 աշակերտներ:

18-րդ համադպրոցական խաղերի վկայագիրը

Պատկերներ 20-րդ
համադպրոցական խաղերի
բացման արարողութիւնից

Պատկերներ բացման արարողութիւնից

Պատկերներ 20-րդ
համադպրոցական
խաղերի բացման
արարողութիւնից

25-րդ համադպրոցական մրցութիւնների
վկայագիրը

2002
2003
2004
2005

թ.
թ.
թ.
թ.

26-րդ
27-րդ
28-րդ
29-րդ

1400
1277
1400
1250

27-րդ

աշակերտ
աշակերտ
աշակերտ
աշակերտ

եւ 28-րդ շրջանի խաղերին
տեղի են ունեցել ֆուտբոլի մրցութիւններ՝
աղջիկների համար որին մասնակցել են 3
դպրոցների աշակերտուհիներ:

վկայագիր՝ 21-րդ համադպրոցական խաղերի
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2004 թւականի մրցութիւնները համընկնելով կազմակերպութեան հիմնադրման
60-ամեակին նւիրւել է այդ առիթին: Իսկ 2005
թւականի, 29-րդ մրցութիւնները՝ Մեծ Եղեռնի
90-ամեակին:

29-րդ համադպրոցական խաղերի մարզաձեւերը ներկայացնող պատկերներ եւ քարտերը

2006 թւականին, 30-րդ համադպրոցական խաղերը նւիրւեցին տառերի գիւտի 1600ամեակին, որին մասնակցում էին շուրջ 1000 աշակերտներ: Սոյն խաղերին՝ առաջին անգամը
լինելով կայացել է ժայռամագլցման մրցոյթը:
1600-ամեակի թեմայով կազմակերպւել էր վկայագրերի գծագրութեան մրցոյթ աշակերտութեան մասնակցութեամբ, արդիւնքում լաւագոյն գծագրութիւնները ընտրւեցին վկայագրերի
տպագրաման համար: Շահողներն էին՝
1-Արփա Քարամեան 9 տարեկան «Արաքս» դպրոցի երրորդ դասարանի աշակերտուհի:
(այժմ 16 տարեկան)

2010 թ. 34–րդ

խաղեր՝

2-Արաբօ Մուրադեան 11 տարեկան «Ն. Գիւլբենգեան դպրոցի հինգերորդ դասարանի աշակերտ:
(այժմ 18 տարեկան)

Մեծ Եղեռնի 90-ամեակին նւիրւած 29-րդ խաղերի վկայագիրը

Եւ այսպէս իւրաքանչիւր տարի կայացել
են համադպրոցական խաղերը եւ նւիրւել
իւրայատուկ ամեակի կամ տարւայ՝
2007 թ. 31-րդ համադպրոցական
խաղերը նւիրւեց՝ հայոց լեզւի տարւան:
2008 թ. 32-րդ համադպրոցական
խաղերը նւիրւեց՝ Իրանի համահայկական
խաղերի 40-ամեակին, որին մասնակցում էին
շուրջ 500 աշակերտներ:
2009 թ. 33-րդ համադպրոցական
խաղերը նւիրւեց՝ երիտասարդութեան տարւան:
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համադպրոցական

2011 թ. 35-րդ համադպրոցական խաղերին մասնակցում էին շուրջ 500 աշակերտներ:

2012 թ. 36-րդ համադպրոցական խաղերը՝ նւիրւեց հայ գրքի
տարւան, մասնակցում էին շուրջ 460 աշակերտներ:

2013 թ. 37-րդ համադպրոցական
խաղերը, նւիրւեց հայ մօր տարւան, մասնակցում էին
շուրջ 560 աշակերտներ:

Վերջին տարիներում հիմնականում մարզաձեւերը եղել են՝ ֆուտբոլ,
բասկետբոլ, թեթեւ ատլետ, ճատրակ, պինգ պոնգ, ժայռամագլցում, տասնամարտ,
երգ եւ ասմունք:
2013 թւականին կազմակերպւել է նաեւ ծնողների տասնամարտի մրցոյթը որը
մեծ եռանդ առաջացրեց թէ իրենց եւ թէ աշակերտների մօտ:
Այս բոլոր տարիներին «Աբովեան» խմբի անւան տակ իրենց մասնակցութիւնն են ունեցել նաեւ ոչ հայկական դպրոցներ յաճախող աշակերտները:

Համադպրոցական խաղերի մասնակցողների թւային
պատկերը

www.araratorg.org

Յատկանշական է որ վերջին
10-տարիներում մասնակցողների
թիւը, համեմատելով դպրոցներում
ընդհանուր աշակետրութեան թւի
հետ՝ պարզւում է որ միշտ էլ
մասնակցութեան տոկոսային
պատկերը եղել է 15-25%-ի սահմաններում:
Այս տարի 2014 թւականին
եւս հետեւելով տարիների աւանդոյթին, Նոռուզի արձակուրդների
ընթացքում կայանլու են 38-րդ
համադպրոցական խաղերը որը
նւիրւելու է Հայ Մշակութային
«Արարատ» կազմակերպութեան
հիմնադրութեան եւ գործունէութեան 70 ամեակին:
Յաջողութիւն ենք մաղթում բոլոր մասնակիցներին եւ
ցանկանում ենք առողջ ու ընկերական ջերմ մթնոլորտ:

Հ. Մ. «Արարատ» Կ.

6

