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MANKAPATANYKAN
HORIZON ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ «ՀՈՐԻԶՈՆ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ 

            
  ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2022

  

«ՍՓԻՒՌՔԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է՝ 
Ի ԽՆԴԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԶՕՐԱՑՄԱՆ»

 Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Հայրապետական Աթոռի Գահակալ՝ Նորին Սուրբ Օծութիւն Տէր Տէր Արամ Ա. 
Կաթողիկոս իւրաքանչիւր տարի նշանաբանով մը կը դրոշմէ: Վեհափառ Հայրապետը այս աւանդութիւնը նոր 
օղակով մը հարստացուց, 2022ը հռչակելով ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ։

 Ինչո՞ւ «Սփիւռքի Տարի»: 
 «Նման հռչակում մը կատարելու լուրջ պատճառներ ունէի, որովհետեւ Սփիւռքը սկսած է ծաւալիլ ու 
տարածուիլ:  
 Հայութեան ջախջախիչ մեծամասնութիւնը Սփիւռքի մէջ է: 
 Սփիւռքը սկսած է մաշիլ ու գունաթափիլ: 
 Սփիւռքը սկսած է անտարբեր ըլլալ ինքն իր նկատմամբ, յուսախաբ ըլլալ Հայաստանի նկատմամբ, յատկապէս` 
վերջին քանի մը տարիներուն, Արցախի պատերազմէն ետք:
  Երիտասարդութիւնը սկսած է հեռանալ մեր կեանքէն, մեր հաւաքական կեանքէն, մեր կառոյցներէն: 
 Օտարին ներկայութիւնը հայ կեանքին մէջ սկսած է դառնալ զգալի: Մեր շուրջը տեղի ունեցող փոփոխու-
թիւններուն հետ չենք կրցած քայլ պահել»:
 
 Ինչո՞ւ սփիւռքի վերակազմակերպումը անյետաձգելի հրամայական է: 
 «Վերակազմակերպում կը նշանակէ վերաքննութիւն, վերարժեւորում, վերանորոգում ու վերակենսաւորում: 
Վերակազմակերպումի գործընթացքին մաս պէտք է կազմեն հայ կեանքի բոլոր կառոյցներն ու բնագաւառները:   
      Վերակազմակերպումը պէտք է ըլլայ հաւաքական ճիգով եւ համապարփակ, իրատես ու յառաջատեսիլ մօտե-
ցումով:
 Սփիւռքը ամէն իմաստով տագնապի մէջ է, որքան տարիներու թիւը բարձրանայ, այնքան Սփիւռքի տագնապը 
կրնայ խորանալ: Այսօրուան Սփիւռքը երէկուանը չէ, աշխարհը շատ արագ կ՚ընթանայ, այնքան նորութիւններ կան, 
այնքան գիւտեր կան, որ անոնց դիմաց մենք փոքր ազգ ենք: 
 Ի՞նչ պէտք է ընենք, ի՞նչ կրնանք ընել, մենք պէտք է սկսինք ախտաճանաչումէն, քաջութիւնը եւ իմաստութիւնը 
պէտք է ունենանք ախտաճանաչումը ճիշդ կերպով կատարելու` իբրեւ անձ, իբրեւ գաղութ, իբրեւ հաւաքականութիւն, 
իբրեւ Հայաստան, պետութիւն, իշխանութիւն եւ այլն: 
 Ախտաճանաչումը կարեւոր է, թերութիւնները պէտք է յստակ կերպով տեսնենք եւ ընդունինք»:
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ՀԵԹԱՆՈՍ ՀԱՅՈՑ ՉԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐԸ

ԱՆԱՀԻՏ.- Մայրութեան եւ պտղաբերութեան չաստուածուհի:

ԱՍՏՂԻԿ.- Սիրոյ եւ գեղեցկութեան չաստուածուհի: Կոչուած է նաեւ «Ոսկեծղի», «Վարդամատն»:

ԱՐԱՄԱԶԴ.- Հայոց հեթանոսական դիցարանի գերագոյն չաստուածը, ան չաստուածներու հայրն էր:

ԾՈՎԻՆԱՐ.- Ջուրի, ծովու, անձրեւի չաստուած: Կրած է նաեւ Նար անունը:

ՄԻՀՐ.- Կենսատու լոյսի, մաքրութեան եւ բարութեան չաստուած:

ՆԱՆԷ.- Արամազդի երկրորդ դուստրը, Անահիտի եւ Միհրի քոյրը, իմացութեան, ողջախոհութեան չաստուած:

ՎԱՀԱԳՆ.- Ամպրոպի, ամպի չաստուած: Կոչուած է նաեւ Վիշապաքաղ:

ՎԱՆԱՏՈՒՐ.- Հիւրընկալ, հայկական դիցարանի հիւրասիրութեան չաստուած:

ՏԻՐ.- Գիրի,գրականութեան, գիտութեան չաստուած:
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Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան
 Ծնած է Պոլիս, կաթողիկէ աղքատ ընտանիքի մը մէջ։ Հայրն ու մայրը շատ կանուխ մահացած են  թոքախտէն։ 
 Պէշիկթաշլեան կրթութիւնը ստացած է Մխիթարեան միաբանութեան մէջ, եղած է Ղեւոնդ Ալիշանի աշակերտը։ Ապրած է 
համեստ կեանք մը ու աշխատած՝ իբրեւ ուսուցիչ։
 Նախակրթութիւնը ստացած է Մխիթարեաններու Պոլսոյ եւ ապա Փատովայի (Իտալիա) վարժարաններուն մէջ։ 
Կազմաւորուած երիտասարդ 1845-ին, վերադարձած է ծննդավայր։ Թաղային վարժարաններու մէջ ուսուցչութեան կողքին, 
մասնաւոր դասերու շնորհիւ, յաջողած է մայրենի լեզուի սէր եւ ազգային ոգի ներշնչել բարեկեցիկ բայց օտարախօս շրջանակ-
ներու երիտասարդութեան։
 Ազգային մշակոյթի եւ գիտակցութեան այս խանդավառ քարոզչութիւնը արդիւնաւէտ եղած է: Իր բազմաթիւ աշակերտ-
ներէն հայ գրականութեան պատմութեան մէջ իր անունը պահողներէն է՝ Սրբուհի Տիւսաբը։
 Զգայուն եւ փայլուն այս աշակերտուհիին հանդէպ՝ երիտասարդ ուսուցիչ - գրագէտը տածած է ջերմ գզացումներ, բայց 
կապը, թէեւ փոխադարձուած, անյոյս էր. Սրբուհին հարուստ ընտանիքէ կու գար, իսկ Պէշիկթաշլեան աղքատ էր ու առող-
ջութեամբ՝ թոյլ։
 Աւելի ուշ, թոքախտէ տառապած եւ մահամերձ, բանաստեղծը իր այս կապին կը նուիրէ իր գեղեցկագոյն 
բանաստեղծութիւնները, գրաբարով։
 Ուսուցչական գործունէութեան կողքին, Պէշիկթաշլեան բուռն թափով նուիրուած է միութենական աշխատանքներու։ 
Հիմնադիրներէն եղած է «Համազգեաց ընկերութեան», որ պիտի ունենար կրթական-հրատարակչական լայն գործունէութիւն, 
ջանալով նաեւ միասնութիւն ստեղծել հայութեան հատուածներուն միջեւ։
 Իրբ կաթողիկէ համայնքի անդամ, Պէշիկթաշլեան անսահման հաւատքով ու զոհաբերումով գործած է վերացնելու 
համար առաքելական եկեղեցիին հետ շարունակուող պառակտիչ վէճերը։ Իրեն համար մնայուն հաւատք ու ապրում եղած է 
համահայկական եղբայրութիւնը։ Երգած է նաեւ Զէյթունի քաջ ժողովուրդի զինեալ պայքարը։
 Պէշիկթաշլեան էական դեր ունեցած է Ազգային սահմանադրութեան (1860) ստեղծման գործին մէջ։ Աջակցած է 
«Բարեգործական ընկերութիւն հայոց»-ի ստեղծման (1860): Մասնակցած է «Անձնուէր ընկերութեան» (1860-63, ունեցած է 
կրթական-պայծառ նպատակներ) աշխատանքներուն, աջակցած է Տ. Գ. Չուխաճեանի եւ Գ. Օ. Երաեւեանի ՝ «Քնար հայկական» 
վեցամսեայ հանդէսը խմբագրելու գործին:
 Պէշիկթաշլեան մեծ վաստակ ունի արեւմտահայ թատրոնի զարգացման մէջ, ե՛ւ իբր թատերախումբի հիմնադիր, ե՛ւ իբր 
թատերագիր։
 Բանաստեղծը ունի 60 բանաստեղծութիւն, որոնց թեմաները բազմազան են: Գրած է գրաբար եւ աշխարհաբար լեզու-
ներով:
 Պէշիկթաշլեան երգած է սէրը, բնութիւնը, հայրենիքը, գրած է օրորոցային, մանկական երգեր, եւ այլն:
 
 Պէշիկթաշլեանի ստեղծագործական բարձրակէտը կը համընկնի 1850-ականներու վերջերուն հասարակական-
քաղաքական միտքի եւ ազգային-ազատագրական շարժման բուռն վերելքին հետ: Անոր խոհերուն աղբիւրը կը դառնայ իսկական 
հայրենիքը:
 1860-ականներու սկիզբը գրած բանաստեղծութիւնները արձագանգն են Զէյթունի հերոսամարտին: Զէյթունեան 
երգաշարը` «Հայ քաջորդին», «Մահ քաջորդւոյն», «Թաղումն քաջորդւոյն» եւ «Հայ քաջուհին», հերոսամարտի գեղարուեստական 
իմաստաւորումն ու տարեգրութիւնը կ'արտայայտեն Պէշիկթաշլեանի հաւատքը հայ ժողովուրդին ուժին նկատմամբ:
 «Հայ քաջորդին» ներշնչուած է Վիքթոր Հիւկոյի «Տղան» բանաստեղծութենէն:
 Մահացած է թոքախտէ։ Թաղուած է Պոլիս, Շիշլիի հայոց գերեզմանատունը։
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Ո՞վ կ'ուզէ ըլլալ բազմագէտ

- Արամ Ա. Կաթողիկոս 2021 հռչակած էր.-
 1- «Արցախ»ի տարի.
 2- «Հայ Մօր» տարի.
 3- «Հայաստան»ի տարի.

- Իսկ 2022 թուականը հռչակեց.-
 1- «Սփիւռք»ի տարի.
 2- «Ուսուցչի» տարի.
 3- «Աշակերտ»ի տարի.

- Ինչո՞ւ կարեւոր է սփիւռքի վերակազմակերպումը:

- Հայ պատանին ու երիտասարդը ի՞նչ պարտաւոր են 
ընեն իրենց ինքնութիւնը պահելու համար:

- Տիր չաստուածը՝

 1- Գիրի,գրականութեան, գիտութեան չաստուածն է.

 2- Դիցարանի հիւրասիրութեան չաստուածն է:

 3- Ջուրի, ծովու, անձրեւի չաստուածն է:
 
 

- Անահիտ չաստուածը՝

 1- Ամպրոպի, ամպի չաստուածն է.

 2- Սիրոյ եւ գեղեցկութեան չաստուածն է:

 3- Մայրութեան եւ պտղաբերութեան չաստուածն է:

- Ո՞վ կոչուած է Վիշապաքաղ.
 1- Վահագն.
 2- Արամազդ.
 3- Նանէ

- Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան ծնած է՝
 1- Հալէպ
 2- Պէյրութ
 3- Պոլիս

-Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան՝
 1- Բժիշկ է.
 2- Երգահան է.
 3- Բանաստեղծ-գրող է.

- Յիշէ Պէշիկթաշլեանի բանաստեղծութիւններէն մին:

Կրնա՞ս գտնել իւրաքանչիւր թռուցիկի 
պարանին ծայրը:

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն 
ունեցող 10 տարբերութիւնները:


