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MANKAPATANYKAN
HORIZON ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ «ՀՈՐԻԶՈՆ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ 

            
  Հոկտեմբեր 2020

 Արցախի Հանրապետութիւնը փաստացի անկախ, 
սակայն միջազգայինօրէն չճանչցուած պետութիւն 
է Անդրկովկասի մէջ։ Արեւմուտքէն սահմանակից է 
Հայաստանի Հանրապետութեան, հարաւէն՝ Իրանին, իսկ 
արեւելքէն եւ հիւսիսէն՝ Ազրպէյճանին։ Մայրաքաղաքն է 
Ստեփանակերտը։ Պատմամշակութային կեդրոնն է Շուշի 
քաղաքը։
 Պատմականօրէն կը կազմէ Մեծ Հայքի Արցախ 
նահանգը։ Հայ մեծանուն պատմաբան Լէօ Արցախը 
համեմատած է «հսկայական միջնաբերդի» հետ, առանց 
որուն «անհնար է երեւակայել Հայաստանի սրտի՝ 
Արարատեան երկրի պաշտպանութիւնը»։
 Արցախի Հանրապետութիւնը հայկական երկրորդ 
պետութիւնն է, որ անկախութեան հռչակագիր ընդունած 
է 2 Սեպտեմբեր 1991 թուականին Լեռնային Ղարաբաղի 
մարզային եւ Շահումեանի շրջանային խորհուրդներու 
համատեղ նստաշրջանի ընթացքին՝ ժողովրդական 
պատգամաւորներու կողմէ։ 
 Ըստ ժողովրդական աւանդական  ստուգաբա-
նութեան, Արցախ անունը  կը նշանակէ Առանի 
ծառաստան:  
 Աւանդութեան համաձայն,  Առանը  հայոց Վաղարշակ 
արքայի կողմէ նշանակուած  Մեծ Հայքի հիւսիս -արեւելեան 
նահանգներու նախարարն էր՝ Սիսակեան տոհմէն։ Առանը, 
որ աւանդօրէն կը համարուի Առանշահիկներու եւ անոնցմէ 
ճիւղաւորուած Արցախի միջնադարեան իշխաններու ու 
մելիքներու նախահայրը, կը պատկանէր Հայկ նահապետի 
զարմին, ուստի եւ միջնադարեան պատմիչները Արցախի 
իշխաններուն կը կոչէին «Հայկազեանք»։
 

 
 
  Ազատ ու անկախ Արցախ,
  Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
  Պատմութիւնը մեր երկրի
  Մեր սուրբ արեամբ մենք սերտեցինք։

  Դու բերդ ես անառիկ,
  Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
  Մասունք աստուածային,
  Քեզնով ենք յաւերժանում։

  Դու մեր լոյս հայրենիք,
  Երկիր, հայրենեաց դուռ սիրոյ
  Ապրի՛ր դու միշտ խաղաղ,
  Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։

  Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
  Մռաւ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
  Մեր վանքերով լեռնապահ՝
  Անյաղթելի մի բուռ աշխարհ։

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
ՔԱՅԼԵՐԳ
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ԱՐՑԱԽԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ

 Արցախը բաժնուած է վարչական ութը շրջաններու` 
 ● Ստեփանակերտ 
 ● Շահումեան 
 ● Քաշաթաղ, 
 ● Մարտակերտ 
 ● Ասկերան 
 ● Շուշի 
 ● Մարտունի 
 ● Հադրութ

 Հիւսիսային բաժնին մէջ, արեւմուտքէն արեւելք կը 
տարածուի Մռաւ սարի լեռնաշղթան, որուն ամենաբարձր 
գագաթը Գոմշասարն է:
 Ստեփանակերտը Արցախի ոչ միայն վարչական-
քաղաքական, այլեւ մշակութային ու արդիւնաբերական 
կեդրոնն է: Այստեղ կը գտնուին Հանրապետութեան 
նախագահի աշխատակազմը, Ազգային ժողովը, 
կառավարութիւնը, պետական համալսարանը, դպրոց-
ները, մշակութային ու առողջապահական գլխաւոր 
օճախները:
 Ստեփանակերտի առաջին յատակագծի (1926թ.) 
հեղինակը մեծանուն ճարտարապետ Ալեքսանդր Թա-
մանեանն է:

 
    Արցախի Հանրապետութեան     դրօշը ստեղծուած է Հայաստանի դրօշին նմանութեամբ, աւելցուած է սպի-
տակ եռանկիւնաձեւ նախշանկար (հայկական գորգի նմանութեամբ), որ կը խորհրդանշէ Արցախի՝ մայր Հայաստանէն 
անարդարօրէն բաժանումը եւ անկախութեան հռչակմամբ վերամիաւորումը: Իսկ զինանշանը Հանրապետութեան 
պետական ինքնիշխանութեան, անոր տարածքին մէջ ապրող ժողովուրդներու պետական միասնութեան, կառուցուող 
ազատ, իրաւական պետութեան խորհրդանիշն է: Զինանշանը կը ներկայացնէ թեւատարած արծիւ մը, որ կը կրէ 
Արտաշէսեաններու արքայատոհմին թագը, իսկ գլխուն վերը կը տարածուին արեւուն ճառագայթները: Կեդրոնը դրուած 
է Հանրապետութեան դրօշը (հորիզոնական դիրքով) եւ Ստեփանակերտի մօտ գտնուող «Մէնք ենք, մեր սարերը» 
(«Տատիկ ու Պապիկ») յուշարձանը: Ներքեւի մասը արծուի ճանկերուն մէջ խաղողի վազեր են, թթենիի պտուղներ, ցորենի 
հասկեր: Վերի կիսաշրջանաձեւ ժապաւէնին վրայ կատարուած է հայերէն մակագրութիւն՝ «Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետութիւն-Արցախ»: Զինանշանին հէղինակն է Լաւրենտ Ղալայեանը:
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ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆ

   Աւելի քան 1500 տարիներ առաջ, Մեսրոպ Մաշտոց կարիքը զգաց 
ստեղծելու հայոց այբուբենը, որպէսզի ժողովուրդը գրէ, կարդայ իր 
լեզուով եւ չձուլուի օտար ազգերու հետ։ Այսօր, ձուլումի վտանգը, աւելի 
քան երբեք, դարձած է իրականութիւն, որովհետեւ հայերս ցրուած ենք 
աշխարհի չորս ծագերուն։ Սակայն այս սրբազան տառերուն շնորհիւ 
է, որ մեր դարերու պատմութիւնը, հարուստ ու գեղեցիկ մշակոյթն ու  
աւանդութիւններն ահաւասիկ հասած են մեզի։ Անոնց միջոցաւ է, որ հայ 
բանաստեղծներ երգած են իրենց սէրը աննման հայրենիքին հանդէպ եւ 
հայ զինուորներ գրած են նամակներ իրենց քնքոյշ մայրերուն։ Այբուբենի 

քաղցրահունչ տառերը շրջանցած են բազմաթիւ խոչընդոտներ եւ մեր ինքնութեան սիւները պահած՝ հաստատ ու ամուր։  
 Այժմ մեր կարգն է գուրգուրալու այս ալեհեր լեզուին, որ կ’երտասարդանայ իւրաքանչիւր նոր սերունդի շրթներուն 
վրայ։ 
 Վերջապէս, ինչպէս ըսած է ամենայն հայոց բանաստեղծ՝  Յովհաննէս Թումանեան, «լեզուն է ամէն մէկ ժողովուրդի  
ազգային գոյութեան եւ էութեան ամենախոշոր փաստը, ինքնուրոյնութեան ու  հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, 
պատմութեան ու հեռաւոր անցեալի կախարդական բանալին, հոգեկան կարողութիւններու ամենաճոխ գանձարանը, 
հոգին ու հոգեբանութիւնը»։ Ուրեմն եթէ մենք չսիրենք ու չծաղկեցնենք մեր անուշահամ լեզուն, ապա ո՞վ… Եթէ ոչ հիմա, 
ապա ե՞րբ… 

 Այս գարնան հետ, այս ծաղկունքի, 
 Այս թռչնակի, այս առուակի, 
 Հետն այս երգի ու զարթօնքի 
 Բացուեց լեզո՜ւն իմ մանկիկի: 
 Ու թոթովեց բառ մի անգին 
 Հայկեան լեզուից մեր սրբազան, 
 Ասես՝ մասո՜ւնք հաղորդութեան 
 Դիպաւ մանկանս շրթունքին... 

 Լսի'ր, ո՛րդիս, պատգամ որպէս 
 Սիրող քո մօր խօ՜սքը սրտանց, 
 Այսօրուանից յանձնում եմ քեզ 
 Հայոց լեզուն հազարագանձ: 
 Կտրել է նա, հանց աստղալոյս, 
 Երկինքները ժամանակի, 
 Շառաչել է խռովայոյզ 
 Սլացքի հետ Հայկեան նետի.
 Ու Մեսրոպի սուրբ հանճարով 
 Դարձել է գիր ու մագաղաթ, 
 Դարձել է յոյս, դարձել դրօշ, 
 Պահել երթը մեր անաղարտ... 

 Նրանո'վ է մրմնջացել 
 Հայ պանդուխտը վէրքն իր սրտի, 
 Նրանո'վ է որոտացել 
 Կռուի երգն իմ ժողովրդի, 
 Նրանո'վ է մայրս ջահել 
 Ինձ օրօրոց դրել մի օր, 
 Հիմի եկել, քեզ է հասել 
 Նրա կարկաչը դարաւոր... 

 Բա'ց շուրթերդ, խօսի՜ր, անգի'ն, 
 Ժիր դայլայլի՜ր, ի'մ սիրասուն, 
 Թող մանկանայ քո շուրթերին 
 Մեր ալեհեր հայոց լեզուն... 

 Պահի'ր նրան բարձր ու վճիտ, 
 Արարատի սուրբ ձիւնի պէս, 
 Պահի'ր նրան սրտիդ մօտիկ, 
 Քո պապերի աճիւնի պէս, 
 Ու ոսոխի զարկիցը սեւ 
 Դու պաշտպանի'ր կրծքով նրան, 
 Ինչպէս մօրդ կը պաշտպանես, 
 Թէ սուր քաշեն մօրդ վրան։ 

 Ու տե'ս, որդիս, ո'ւր էլ լինես, 
 Այս լուսնի տակ ո՜ւր էլ գնաս, 
 Թէ մօրդ անգամ մտքից հանես, 
 Քո մա՜յր լեզուն չմոռանա'ս…

Սիլվա Կապուտիկեան 

ԽՕՍՔ ԻՄ ՈՐԴՈՒՆ

ԱՆՆՄԱՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆ

 Թռչնագիրը զարդագիրի տեսակ մըն է, որուն 
տառերը թռչուններու պատկերներ են։ Միջնադարի 
հայկական ձեռագիրներուն մեծամասնութիւնը կը սկսին 
թռչնաձեւ գիրերով եւ կ’արտայատեն այդ ժամանակի 
գեղարուեստական ճաշակը։ 
 Թռչնագիրը հայկական գեղեցիկ եւ հարուստ 
մշակոյթին կարեւոր մէկ մասնիկն է։ 
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ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ  ՀՈՐԻԶՈՆ

Թիւը պատրաստեց՝
 Արիանէ Թասլաքեան

ՃԱՆՉՆԱՆՔ ՄԵՐ ՄԵԾԵՐԸ

  Այս ամսուան յայտնի դէմքն է Խաչատուր Աբովեան, ծնած՝ 1809 թուականի 
Հոկտեմբեր 15-ին։ Ան կեանքին ընթացքին, երեք անգամ բարձրացած է Արարատ 
լերան գագաթը եւ փայտէ խաչ մը տնկած այնտեղ, բայց  մասնաւորաբար յայտնի 
դարձած է որպէս առաջին մանկավարժը։ 
  Աբովեանի հիմնական մտահոգութիւնը եղած է հայրենիքին համար կիրթ ու 
պիտանի քաղաքացիներ դաստիարակելը։
  Ան ունեցած է գիտելիքի մեծ ծարաւ եւ հաւատացած, որ ուսուցումը պէտք 
է համապատասխանէ մանկան հոգեկան կարողութիւններուն եւ ժամանակի 
պահանջներուն, ինչպէս նաեւ աղջիկները պէտք է կրթուին եւ ուսում ստանան 
տղաներուն հաւասար։ Անոր համար յատկապէս շատ կարեւոր եղած է գեղեցիկ 
արուեստներու՝ երաժշտութեան եւ նկարչութեան ուսուցումն ու զարգացումը։ 
  Ան ճանչցուած է նաեւ իր հայրենիքի հանդէպ ունեցած անսահման սիրով։  
  Շատեր կը վկայեն, թէ «ան կտոր մը Հայաստան էր… վեհ էր ինչպէս անոր 
լեռները եւ խոր՝ ինչպէս անոր ձորերը»։ 

Ո՞Վ ԵՄ ԵՍ
Առաջին տառս կը գտնուի «դար»-ին մէջ, բայց ոչ՝ «դեր»-ին։ 
Երկրորդ տառս կը գտնուի «բայ»-ին մէջ, բայց ոչ՝ «բառ»-ին։ 
Երրորդ տառս կը գտնուի «բարդ»-ին մէջ, բայց ոչ՝ «մարդ»-ին։ 
Չորրորդ տառս կը գտնուի «հող»-ին մէջ, բայց ոչ՝ «հեղեղ»-ին։ 
Հինգերորդ տառս կը գտնուի «կաւ»-ին մէջ, բայց ոչ՝ «կարապ»-ին։ 
Վեցերորդ տառս կը գտնուի «բեռ»-ին մէջ, բայց ոչ՝ «լեռ»-ին։ 
Եօթներորդ տառս կը գտնուի «վեհ»-ին մէջ, բայց ոչ՝ «վահան»-ին։ 
Ութերորդ տառս կը գտնուի «նկար»-ին մէջ, բայց ոչ՝ «կապար»-ին։ 

ԱՂՈՒՈՐ ԲԱՌԵՐ

Պերճանք – ճոխութիւն, շքեղութիւն, 
Անընկճելի - աննուաճելի, անպարտելի
Կորով – ոյժ, տոկունութիւն
Անարատ – անբիծ, անմեղ
Կարկաչ – թափուող ջուրի ջինջ ձայն  
Խռովայոյզ - յուզումնալից
Մարմաջ – սաստիկ փափաք, , մեծ ցանկութիւն
Վճիտ – յստակ, զուլալ
Աճիւն – մասունք 

Ո՞վ կ'ուզէ ըլլալ բազմագէտ
1.-Քանի վարչական շրջան ունի Արցախը:
 ա.- 12
 բ.-  8
 գ.-  6

2.- Արցախ անկախութեան հռչակագիր ընդունած է՝
 ա.- 28 Մայիս 1992
 բ.- 2 Սեպտեմբեր 1991
 գ.- 11 Սեպտեմոեր 1998

3.- Ստեփանակերտի յատակագիծին հեղինակն է՝
 ա.- Յովհաննէս Թումանեան
 բ.- Յովհաննէս Շիրազ
 գ.-Ալեքսանդր Թամանեան

4.-Արցախի մայրաքաղաքն է՝
 ա.- Շուշի
 բ.- Շահումեան
 գ.- Ստեփանակերտ

5.-Գիրերու գիւտի թուականը
 ա.-Ն.Ք. 676
 բ.- Ք.Ե. 405-406
 գ.- Ն.Ք. 300

6.- Արցախի իշխանները կը կոչուէին
 ա.- սեպուհներ
 բ.- նախարարներ
 գ.- Հայկազեանք
 

7.- Աբովեան ծնած է՝
 ա.- 1809
 բ.- 1805
 գ.- 1859

8.- Աբովեապ քանի՞ անգամ բարձրացած է Արարատ 
լերան գագաթը:
 ա.- 4
 բ.- 13
 գ.- 7
 դ.- 3

9.-  Արցախի ազգային դրօշակի գոյներն են.-
 ա.- կարմիր, կապոյտ, նարնջագոյն, սպիտակ 
նախ-շերով
 բ.- կապոյտ, ճերմակ, կարմիր
 գ.- կանաչ, ճերմակ, նարնջագոյն
 դ.- նարնջագոյն, կապոյտ, կարմիր

10.- «Ո՞Վ ԵՄ ԵՍ»ին պատասխանը: 


