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Փետրուար 2023

ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ 
 Փետրուար ամիսը լեցուն է պատմական, կրօնական եւ ազգային տօներով։
 Փետրուար ամիսը կու գայ մեզի յիշեցնելու, թէ մենք Քաջ Վարդանի զաւակներն ենք եւ ունինք զօրաւոր կամք ու 
հաւատք։ Կու գայ մեզի յիշեցնելու 18 Փետրուար 1921-ին տեղի ունեցած Փետրուարեան ապստամբութիւնը, ըսելու թէ մենք 
դէմ ենք անարդարութեան եւ անիրաւութեան։ Այս ամիսը դարձեալ մեզի կը վերյուշէ, թէ մենք կեանքը սիրող ազգ ենք՝ 
յատկապէս, երբ բարեկենդանը կը նշենք։    
 Սիրելի՛ ընկերներ, դուք էք հայ լեզուին, մշակոյթին ու դարաւոր պատմութեան ջահակիրնրն ու զինուորները։ Դուք ձեր 
գրիչները շարժելով ու հայերէն գրելով մեր մայրենին կ՚անմահացնէք. մեր գրականութիւնը սորվելով կը վերակենդանացնէք 
մեր մտաւորականները։ Իսկ մեր դարաւոր պատմութեան մասին իմանալով, նոր գարուններ կը բերէք անոր էջերուն, 
հետապնդելով մեր իրաւունքները։ 
 Այս թիւը աշխատանքն է հայ պատանիին եւ կու գայ փաստելու թէ ան գիտակից է իրեն վստահուած 
պարտաւորութիւններուն։

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
 
 «Բարեկենդան» կամ «բարիկենդան» բառը բաղկացած է «բարի» եւ «կենդան» բառերէն։ Այս տօնին մարդիկ 
իրարու կը մաղթեն բարի կենդանութիւն եւ ուրախութիւն։ Բարեկենդանը բարեկեցութեան խորհուրդն է: Բարեկենդանի 
տօնին մարդիկ կը պարեն եւ կ’ուրախանան: Ասիկա մարդկային հոգիի ուրախութեան նշանն է: Բարեկենդանի 
խորհուրդներէն մէկն ալ բարիի ու չարի պայքարն է:
 Հին ժամանակ բաներ, որոնք անկարելի էր կատարել իրական կեանքի մէջ, կարելի էր կատարել Բարեկենդանի 
օրերուն, խաղերու ընդմէջէն: Այսպէս, օրինակ՝ խաղերու ընթացքին կը ծաղրուէին համայնքի անարդար մեծերը, 
դատաստան կ’ընէին եւ կը պատժէին այդ չար մեծաւորները: Այդ օրը մէկը միւսէն նեղուելու իրաւունք չունէր, բոլորը 
կրնային կատակել, ծաղրել եւ քննադատել: 
 Բարեկենդանին մարդիկ դիմակներով, երգ ու պարով կը շրջէին փողոցները: Այս առիթով կը պատրաստէին 
տարբեր տեսակի ճաշեր եւ քաղցրեղէններ: Կաղանդի նման, կ’այցելէին իրարու տուն եւ իրար կը շնորհաւորէին. 
կը համախմբուէին ճոխ սեղաններու շուրջ, կը կազմակերպէին խաղեր, երգ, պար, ներկայացումներ եւ այլն…: 
Այցելութիւններ եւ նուէրներու փոխանակումներ աւելի շատ տարածուած էին նորապսակներու հարազատներուն 
միջեւ։ Բարեկենդանին մարդիկ իրարու տօնը կը շնորհաւորէին բարեմաղթանքի հետեւեալ խօսքով. «Շնորհաւոր 
Բարեկենդան, բարով հասնինք Սուրբ Յարութեան»:
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 Բուն անունով Հմայեակ Գրիգորեան։ Ծնած է 14 Ապրիլ 1914-ին, 
Զանգեզուրի Լոր գիւղը։ Պատանի տարիքին փոխադրուած է Պաքու։ Հոն 
ստացած է միջնակարգ եւ համալսարանական կրթութիւնը, աւարտելով  
մանկավարժական հիմնարկը։  
 Սահեան մասնակցած է Համաշխարհային Երկրորդ Պատերազմին 
զէնքով ու գրիչով։ Աւելի ուշ, ան հաստատուած է Երեւան, գործած է 
մամուլի մէջ եւ ստեղծագործած՝ բազմաթիւ բանաստեղծութիւններ։ 
Իր անունը յայտնի կը դառնայ «Նայիրեան դալար բարտի» 
բանաստեղծութեամբ, ուր բարտին խորհրդանշանն է հայրենիքին, որուն 
համար բանաստեղծը կը կռուի եւ պատրաստ է մեռնելու։ 
 Սահեանի այլ գործերէն են՝ «Որոտանի եզերքին», «Առագաստ», 
«Սլացքի մէջ», «Սեզամ բացուիր», «Կանչէ Կռունկ» եւ այլն։ Ան 
արժանացած է Հայաստանի Պետական մրցանակին եւ մահացած է 17 
Յուլիս 1993-ին, Երեւան։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՍԵԼԻՍ…   
   
Համօ Սահեան
  
Հայաստան ասելիս այտերս այրւում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալւում են,
Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպէս։

Հայաստան ասելիս շրթունքս ճաքում է,
Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում է,
Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպէս։

Հայաստան ասելիս աչքերս լցւում են,
Հայաստան ասելիս թեւերս բացւում են,
Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպէս։

Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է,
Հայաստան ասելիս էլ մահը ո՞ւմ շունն է.
Կը մնա՛մ, կը լինե՛մ այսպէս։

Մոնթրէալի Սուրբ Յակոբ Ազգային վարժարանի եօթներորդ դասարանի աշակերտները իրենց ուսուցչուհի 
տիկին Մարալ Անթապլեանի հետ կարդացած, վերլուծած եւ ըմբոշխնած են արեւելահայ հռչակաւոր 
բանաստեղծ Համօ Սահեանի «ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՍԵԼԻՍ…» բանաստեղծութիւնը։ Անոնք, ծանօթանալով հեղինակին 
հայրենասիրական զգացումներուն,  իրենց անկեղծ մտորումները արտայայտած են, նիւթ ունենալով՝ «Ի՞նչ կը 
զգամ, երբ «Հայաստան» կ՚ըսեմ»։ Ստորեւ կը տեղադրենք իրենց գրութիւններէն օրինակներ։

ՃԱՆՉՆԱՆՔ 
ՄԵՐ ՄԵԾԵՐԸ

ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

ԲԱԽՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
 Երբ «Հայաստան» բառը կ’արտասանեմ, բախտաւոր կը զգամ ինքզինքս, 
որովհետեւ հինգ տարի առաջ այցելեցի հայրենիքս եւ լուսանկարեցի բոլոր 
տեսարժան վայրերը։ Այցելեցի նաեւ Արցախ, ուր տեսայ այն հողերը, որոնք հիմա կը 
գտնուին թշնամիին արիւնարբու ձեռքերուն մէջ։
 Հայկական դպրոց յաճախելը ինծի համար մեծ բախտաւորութիւն եւ 
հպարտութիւն է։ Հպարտ եմ, որ կը պատկանիմ ազգի մը, որուն զինուորները դարերէ 
ի վեր կը պայքարին իրենց հայրենիքը ազատ ու անկախ պահելու համար։
 Ես կը մեծնամ հայկական միջավայրի մը մէջ, կը մասնակցիմ հայկական 
միութիւններու գործունէութիւններուն եւ կարելիս կ՚ընեմ օրինակելի հայ մը ըլլալու 
համար։

Շաղիկ Հատիտեան Է. Կարգ/ (ա.)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՍՐՏԻՍ ՄԷՋ 

 Հայաստանը այն վայրն է, ուր ամէն հայ ինքզինք իր տունը կը զգայ։ Երբ 
ամէն անգամ յիշեմ մէկուկէս ամիս անցուցած օրերս հայրենիքիս մէջ, մարմինովս 
սարսուռ մը կ՚անցնի ու մտքովս կը հասնիմ հոն, ուր պայծառ է երկինքը, 
տեսարժան են վայրերը, կարծես թանգարան մը ըլլար բաց երկնքի տակ։
 Երբ «Հայաստան» բառը կ’արտաբերեմ, պահ մը ուրախութիւն եւ 
հպարտութիւն, կը զգամ, քանի որ այդ աշխարհամասը, թէեւ փոքրիկ, բայց մեծ 
ազդեցութիւն ձգած է մարդկութեան զարգացման խթանող տարբեր ոլորտներու 
վրայ։ Այդ ներդրումները կը շարունակուին մինչեւ օրս։ Շատ յաճախ, երբ ծնողներս 
ծանօթանան օտարազգի մարդու մը, եւ վերջինս հարցնէ ծնողքիս ազգութիւնը, 
անոնք հպարտութեամբ կը պատասխանեն, որ իրենք հայ են եւ մաս կը կազմեն 
այն ազգին, որուն կը պատկանէր աշխարհահռչակ՝ Շարլ Ազնաւուրը։
 Երբ «Հայաստան» բառը կը հնչեմ, նաեւ տխրութիւն կը զգամ, քանի որ 
կ՚ապրիմ հայրենիքէս շա՜տ հեռու, բայց կը մխիթարուիմ ա՛յն գաղափարով, որ մեզմէ 
իւրաքանչիւրը իր գործերով մեր երկրին դեսպանը պիտի ըլլայ սփիւռքի մէջ՝ մեր 
մշակոյթն ու մեր պատմութիւնը  ծանօթացնելով տարբեր-տարբեր ազգերու։
 Երբ «Հայաստան» բառը կ՚արտասանեմ, իմ պատկանելիութեանս 
ազնուականութիւնը կը զգամ այս աշխարհին մէջ եւ կը գիտակցիմ իմ 
պարտականութիւններուս, որ իբրեւ հայ աշակերտուհի, իմ աշխատանքներովս 
պէտք է բարձր պահեմ իմ ազգիս պատիւը օտար ափերուն վրայ։
 Երբ «Հայաստան» բառը  կ’արտաբերեմ, կը զգամ իմ երակներուս մէջ 
հոսող արեան կանչը, մեր նախնիներուն հզօր պատմութիւնը, մեր նահատակուած 
հերոսներուն պայքարի ուժը եւ հաւատքը՝ գալիք պայծառ ապագայի։

Սիլվի Միքայէլեան Է. Կարգ/ (բ.)
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 Երբ «Հայաստան» բառը արտասանեմ, հայրենասիրական զգացումներով կը 
խանդավառուիմ, որովհետեւ նախահայրերուս ծննդավայրը մէջս եռանդ կ՚արթնցնէ:
 Երբ «Հայաստան» անոյշ բառը արտասանեմ, միտքս կու գայ մեր հարուստ 
պատմութիւնը իր թագաւորութիւններով, որոնք կերտեցին քաղաքակրթութեան 
կեդրոններ: Կը յիշեմ նաեւ մեր հազարամեայ մշակոյթը, մեր երաժշտութիւնը, հայերէն 
լեզուն եւ գրականութիւնը, հայկական պարն ու համեղ ճաշերը: 
 Երբ «Հայաստան» գեղեցիկ բառը արտասանեմ, կը յիշեմ մեր պատմական հողերը 
իրենց լեռներով, գետերով, լիճերով, դաշտերով ու ճարտարապետական հարուստ 
կոթողներով: 
 Երբ «Հայաստան» սուրբ բառը արտասանեմ, կը մտաբերեմ մեր քայլերգը, եռագոյն 
դրօշակը եւ մեր քաջարի զինուորները, որոնք գիշեր-ցերեկ կը պաշտպանեն մեր երկիրը 
իր բոլոր սահմաններով: 
 Ես հպարտ եմ այս բոլորով:  
          
Նէոմի Մանուկ Է. Կարգ/ (բ.)

ՀԱՅԱՍՏԱՆՍ... 

 Երբ «Հայաստան» բառը արտասանեմ, խոր տխրութիւն կը զգամ, որովհետեւ 1915-ի 
ցեղասպանութիւնը, անհամար հայ նահատակներն ու բազմաթիւ պատերազմները կը յիշեմ։ 
 Երբ «Հայաստան» բառը արտասանեմ, ուրախութիւն կը զգամ, քանի որ մանկութենէս կրցած 
եմ մայրենի լեզուովս խօսիլ, գրել, կարդալ եւ արտասանել։
Երբ «Հայաստան» բառը արտասանեմ, հպարտութիւն կը զգամ։ Մեր քաջ զինուորները, մեր կրօնը, 
մշակոյթը, մեր հարուստ պատմութիւնը եւ սուրբ հողերը ինծի հպարտութիւն կը ներշնչեն։
 Վերջապէս, երբ «Հայաստան» բառը արտասանեմ, ինզինքս ուժեղ կը զգամ, որովհետեւ ունինք 
քաջարի հերոսներ, ստեղծագործ հեղինակներ եւ բարեգործ մեծահարուստ հայեր։
 Ահա այսպէս, հոգիս յուզող զգացումներ կ՚ապրիմ, երբ այս չքնաղ բառը արտասանեմ։

Միա Գանիզարօ Է. Կարգ/ (բ.) 

Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանի Գոլոլեան նախակրթարանի ութերորդ դասարանի 
աշակերտները, իրենց ուսուցչուհի տիկին Յասմիկ Պապեանի խնդրանքով զօրակցական տողեր ուղղած 
են Արցախի իրենց հասակակիցներուն։ Ստորեւ կը տեղադրենք իրենց գրութիւններէն օրինակներ։

ԿԸ ԶՕՐԱԿՑԻՄ  ԱՐՑԱԽԻ ԻՄ ԱՐԻՒՆԱԿԻՑԻՍ

 Սիրելի՛ Արցախի արիւնակիցս. ես Նանար Շէօհմէլեանն եմ, հեռաւոր Գանատայի Թորոնթօ քաղաքէն: 
13 տարեկան եմ, կը յաճախեմ ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանը եւ ութերորդ դասարանի աշակերտուհի եմ:
 Վերջերս, ուսուցիչներէս, ծնողքէս եւ ընկերներէս լսեցի Լաչինի միջանցքի շրջափակման մասին, 
որուն հետեւանքով, դուք բոլորդ մնացած էք դժուար կացութեան մէջ, չունենալով  դեղորայք, սննդամթերք, 
ելեկտրականութիւն, վառելանիւթ եւ կտրուած էք արտաքին աշխարհէն:
 Ձեր այս վիճակը իսկապէս կը մտահոգէ մեզ բոլորս եւ կ’ուզենք անպայման օգտակար ըլլալ ձեզի.  
թշնամին անգութ է եւ կ’ուզէ Արցախը գրաւել, սակայն մենք մեր պատմութենէն սորված ենք եւ գիտենք, որ 
արցախցին քաջ եւ հայրենասէր է եւ գիտէ պաշտպանել իր հայրենիքը: Վստահ ենք ասկէ:
 Մենք զօրավիգ կը կանգնինք ձեզի եւ կ’աղօթենք ձեզի համար, որ չյուսահատիք:
 Յաղթանակը մերը պիտի ըլլայ:
 
Նանար Շէօհմէլեան
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Խմբագրութիւն՝ Անահիտ Պալեանի
Թիւը պատրաստեց Մեղրի Պագարեան
Ձեւայղացք՝ Լորի Խաչերեանի

1- Փետրուարին մէջ կը նշենք…
ա- Սուրբ Ծնունդը եւ Կաղանդը
բ- Վարդանանքը, Փետրուարեան ապստամբութիւնը եւ Բարեկենդանը
գ- Խանասորի արշաւանքը եւ Վարդավառի տօնը                                       
դ- Ծաղկազարդը եւ Սուրբ Յարութեան տօնը

2- Ե՞րբ կ՚ըսենք «Շնորհաւոր Բարեկենդան, բարով հասնինք Սուրբ 
Յարութեան»:
ա- Սուրբ Յարութեան                      
բ- Նոր Տարուան
գ- Բարեկենդանին                         
դ- Կաղանդին

3- Ի՞նչ բառերէ կազմուած է «բարեկենդան» բառը։
ա- «Բարե», «կենդան»                     
բ- «Բարի», «դան»
գ- «Բարի», «կենդան»               
դ- «Բար», «կենդան»

4- Բարեկենդանի խորհուրդներէն մէկն է նաեւ…
ա- Բարիի ու չարի պայքարը                    
բ- Բարիի պայքարը 
գ- Չարի պայքարը                                     
դ- Մարդկութեան պայքարը

Ո՞Վ Կ’ՈՒԶԷ ԸԼԼԱԼ ԲԱԶՄԱԳԷՏ 

Փետրուար ամսուան հարցումներու պատասխաններուն ժամկէտն է 13 Մարտ 2023։ Հետեւաբար սիրելիներ, արձանագրեցէք զանոնք թուղթի մը վրայ, 
նշելով ձեր անունն ու ձեր յաճախած դպրոցին անունը։ Յետոյ ուղարկեցէք այդ թուղթը Հորիզոնի խմբագրատուն՝

5- Ո՞վ է «ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՍԵԼԻՍ» բանաստեղծութեան հեղինակը։
ա- Յովհաննէս Թումանեան                               
բ- Համօ Սահեան
գ- Գէորգ Էմին          
դ- Վահագն Դաւթեան

6-  Համօ Սահեանին գործերէն մէկն է…
ա- «Բարեկենդանը»                           
բ- «Անխելք մարդը»
գ- «Հայաստանը երգերի մէջ»
դ- «Շունն ու կատուն»

7- Համօ Սահեան իր ո՞ր բանաստեղծութեամբ յայտնի կը դառնայ։
ա- «Լորենու տակ»
բ- «Նայիրեան դալար բարտի»
գ- «Ախր ես ինչպէ՞ս վեր կենամ գնամ...»
դ- «Կայծակ էր խփեց...»

8- Համօ Սահեանի «Նայիրեան դալար բարտի» 
բանաստեղծութեան մէջ, բարտին խորհրդանշանն է...
ա- Հայրենիքին
բ- Անտառին
գ- Ծառերուն
դ- Պատերազմին

3401 Oliver Asselin
Montreal, Canada

H4J 1L5

 Բարե՛ւ քեզ, իմ արիւնակից.
 Ես  Արման Գասպարեանն եմ, քեզի կը գրեմ Գանատայի 
Թորոնթօ քաղաքէն. Կ’ենթադրեմ, որ նոյն տարիքը ունինք եւ 
նոյն դասարանի աշակերտներ ենք, որովհետեւ  ուսուցչուհիս  
պարտականութիւն տուած էր, որ զօրակցութեան նամակ գրեմ 
Արցախի իմ ընկերոջս:
 Կ’ուզեմ ձեզի ըսել, թէ դուք բոլորդ իմ եղբայրներս ու քոյրերս 
էք, եւ մենք բոլորս մեր երակներուն մէջ նոյն արիւնը ունինք։ Երբ 
դուք կը ցաւիք մենք եւս կը ցաւինք։ Շաբաթներէ ի վեր կը լսեմ 
ձեր տառապանքին մասին։ Ազերիները, որոնք մեր թշնամիներն 
են, շրջափակած են ձեզ։ Սիրտս չափազանց կը ցաւի, որովհետեւ 
անարդար է այս եղածը. դուք արժանի էք աւելի լաւ կեանք մը 
ապրելու:
 Վերջապէս, կ՚ուզեմ որ իմանաք, թէ ես միշտ ձեր կողքին 
պիտի կանգնիմ եւ պատրաստ պիտի ըլլամ օգնութեան հասնելու:
 

Արման Գասպարեան Ես Գայեանէ Արթինեանն եմ։ Շատ յուզուած կը գրեմ այս 
նամակը. սիրտս կը ցաւի եւ մտահոգ եմ. Գիտեմ, որ շրջափակման 
մէջ էք, եւ թշնամին անգութ է, բայց առանձին չէք, հազարաւոր 
հայեր ձեզի հետ են։ Դուք մեր աղօթքներուն եւ ապրումներուն մէջ 
էք:
 Պիտի գայ այն օրը, երբ Արցախը պիտի ազատագրուի, 
եւ մենք կրկին պիտի տեսնենք մեր ընտանիքները։ Անոնք կրկին 
պիտի վերադառնան իրենց տուները, եւ նորէն կեանքը պիտի 
շարունակուի: Թշնամին պիտի չհասնի իր նպատակին:
 Կ՚ուզեմ նաեւ ըսել, թէ Արցախը իմ մօրս ծննդավայրն է, եւ 
ես ամրան արձակուրդներս միշտ հոն կ’անցընեմ վայելելով գեղեցիկ 
բնութիւնը եւ մեր հարազատները։ Բնաւ պիտի չյուսահատինք, պիտի 
չյանձնուինք։ Պիտի գայ այն երջանիկ օրը, որ մենք կրկին պիտի 
այցելենք Արցախ, կրկին պիտի տիրանանք Շուշիին, որովհետեւ 
Արցախը մերն է եւ մերը պիտի մնայ:
 Կը զօրակցիմ ձեզի, Արցախի իմ արիւնակիցներ:
 
Գայեանէ Արթինեան

 Սիրելի՛ իմ արիւնակից.
 Քեզի կը գրէ Մոսիկ Տանատեան. կ՚ապրիմ  Թորոնթօ, 
Գանատա. կը յաճախեմ  ՀՕՄ-Ի Գոլոլեան Ամէնօրեայ վարժարանը 
եւ ութերորդ դասարան եմ: Արցախի պատերազմը եւ երկար 
ժամանակէ ի վեր թշնամիին կողմէ շրջափակուած ըլլալը մեզ 
իսկապէս ցաւ եւ անհանգստութիւն կը պատճառէ: Կը հաւատամ, 
որ Հայաստանի եւ սփիւռքի հայերը պէտք է ոտքի կանգնին եւ մէկ 
մարդու պէս  պայքարին, բողոքելով աշխարհի անարդարութեան 
դէմ. անմեղ մանուկներ անօթի են, ուրիշներ ի վիճակի չեն 
հիւանդանոցներուն մէջ բուժում ստանալու՝ դեղորայքի չգոյութեան 
պատճառով: 
 Դուք մեր առօրեայ ապրումներուն մէջ էք, եւ մենք 
պատրաստ ենք ձեզի ձեռք երկարելու. չյուսահատիք:
 
Մոսիկ Տանատեան

 Բարե՛ւ իմ ընկեր.
 Կը  յուսամ այս նամակը քիչ մը յոյս եւ հանգստութիւն կը 
բերէ քեզի: Ես Մաթէոս Թաշճեանն եմ եւ քեզի պէս ութերորդ 
դասարանի աշակերտ եմ.  հայկական վարժարան կը յաճախեմ 
եւ կը հետեւիմ  հայրենիքի իրադարձութիւններուն։ Երբ Արցախի 
շրջափակման լուրը լսեցի եւ իմացայ անոր հետեւանքներուն մասին 
աչքերս արցունքոտեցան:
 Դարերէ  ի վեր հայ ազգը միշտ պայքարած եւ կռուած է 
իր հայրենիքի անկախութեան համար։ Հիմա որքան ալ դժուար 
կացութեան մէջ գտնուինք, պիտի չյուսահատինք, որովհետեւ Առիւծ 
Մհերի, Քաջն Վարդանի եւ հարիւրաւոր հերոսներու արիւնը կը հոսի 
մեր երակներուն մէջ:
 Աստուած ձեզ պահապան:
 
Մաթէոս Թաշճեան


