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Ð³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù³ÛÇë

Մայիսի 28-ը հայ ժողովրդի համար նոր 
կյանքի սկիզբ է համարվում։ 1918 թվ.-ի 
մայիսյան հերոսամարտերից հետո ծնունդ 
առավ Հայաստանի Առաջին Հանրապետու-
թյունը։ 2015 թվ.-ի մայիսի 28-ը ևս վառ կմնա 
Աքսայ քաղաքի թիվ 4 դպրոցի «Արարատ» 
հայկական խմբակի սաների հիշողության 
մեջ՝ որպես վերածննդի և հայի ոգին առ-
նական պահելու օր։ Այդ օրը կրկնակի տոն 
էր նրանց համար. տոնում էին Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետության օրը և նաև 
ներկայանալու էին մի միջոցառմամբ, որը 
նվիրված էր Հայոց տառերին։ Տոնական 
տրամադրություն էր տիրում դասասենյա-
կում: Դասասենյակը խնամքով զարդար-
ված էր հայկական եռագույնով ու գերբով, 
լցված էր մեսրոպյան տառերով։

Պատասխանատվության զգացումով 
էին լցված երեխաները. չէ՞ որ առաջին 
անգամ ասմունքելու էին մայրենի լեզվով։

Միջոցառման առաջին մասում երեխա-
ները իրենց հայրենաշունչ ելույթներով 
մեծ բավականություն պատճառեցին ներ- 
կաներին։ Երկրորդ մասում միմյանց հան-
դիպեցին Այբբենարանն ու Ընթերցարանը։ 
Տեղի ունեցավ հանձնման ու ընդունման 
պաշտոնական արարողությունը։ Այբբենա-
րանն իր պարտքը համարեց Ընթերցարանը 
հանձնել օտար ափերում դեգերող խելացի, 
խիզախ, ջանասեր հայ մանուկներին։ Ըն-
թերցարանն էլ խոստացավ այս լուսերես 
մանուկներին դարձնել մտքով ուժեղ, հայ- 
րենասեր, բարի, ազգի արժանավոր զա-
վակ։ Հերթը երեխաներինն է. նրանք մեծ 
պատասխանատվությամբ ու հաճույքով են 
ընթերցում իրենց բաժին ոտանավորները.

Դու՛ք մեր սիրասուն Այբբենարան ու 
Ընթերցարան,

Եվ դու՛ք էլ հայերեն տառեր մեր սիրուն, 
Այսօրվանից մերն եք հավետ։  
Միշտ էլ պիտի քայլենք ձեզ հետ,
Ձեզնով գրենք, ձեզնով կարդանք,
Մեծ Մաշտոցին մեր պարտքը տանք։

Ծնողների աչքերում երևում են հիաց-
մունքի ու հուզմունքի արցունքներ։ Նրանց 
ևս մեկ անակնկալ էր սպասվում։ Մեկ 

օր առաջ երեխաները հանձնել էին տա-
րեվերջյան ստուգարք։ Ամեն ինչ շատ 
լուրջ էր. թելադրություն էին գրել ոչ թե 
սովորական թղթի վրա, այլ դրոշմած Դոնի 
Ռոստովի Նոր Նախիջևանի հայկական 
համայնքի կնիքով։

Հիացմունքս չեմ կարող թաքցնել։ Երևի 
չկա առավել երջանիկ զգացմունք, երբ 
քաղում ես տնկածդ ծառի համեղ ու հյու- 
թալի պտուղները։ Բոլորը ստացել էին 
բարձր գնահատականներ։ Այս փաստը 
չվրիպեց հայ համայնքի աչքից։ Երեխա-
ները ստացան պատվոգրեր ու փոքրիկ 
հուշանվերներ։ Ծնողներն էլ իրենց մաղ- 
թանքները հղեցին երեխաներին և շնոր- 
հակալական խոսքեր հայտնեցին ուսուց-
չուհուն՝օտար ափերում հայի ոգին վառ 

պահելու համար։ Միջոցառումը ավարտ-
վեց խմբակի հիմնով, որը հնչեց սաների 
իսկ կատարմամբ։ Այն ստեղծվել է դեռևս 7 
տարի առաջ և կոչվում է «Հայերեն» (խոսք՝ 
Խաչիկ Դաշտենցի, երաժշտ.՝Լուսինե Պե-
տանյանի)։

Ու այս ամենը վկայությունն է նրա, որ 
ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդը կա-
րողացավ ինքնակազմակերպվել, ստեղծել 
պետություն ու վաստակել աշխարհում ապ- 
րելու իր իրավունքը։ Եվ ուր էլ որ հասնում 
է հայի գիրքն ու գիրը, կենդանի է դեռ 
հայության ոգին:   

Դարեր են եկել գնացել անդարձ,
Ազգեր են ծնվել ու մեռել անհետ։
Բայց մենք կանք նորից, կա երկիրը մեր
Ու անուշ հնչում է մեր հայոց լեզուն։
Մեսրոպ Մաշտոցը ոգին է հայի
Եվ դարե՜ր, դարե՜ր նման է ջահի,
Մեր ճամփան պիտի շողա ու վառվի,
Որ հայն ապրի միշտ ու չմոլորվի։

Լուսինե Պետանյան
«Արարատ» խմբակի հայոց լեզվի 

ուսուցչուհի

¼ÇÝ³¹³¹³ñ
¼ÇÝ³¹³¹³ñ ¿ ²ñó³Ë ³ßË³ñÑáõÙ,
êáõñ í³éá¹³Ñ»ÕÓ ÷áßÇÝ ³Ùå³Ù³Í
ìËïáõÙ ¿ ÑáÕÇ Ù³ñÙÝáí ×³ù-×³ù`
ÈÇ½»Éáí ³ñÝáï Ëáï»ñÁ ëÙù³Í…

²ñÝ³Ñ»ïù»ñÇ ËáéáãÝ»ñÇó ë¨
Üáñ ÍÇÉ ¿ Ñ³éÝáõÙ ¹»å »ñÏÇÝùÁ çÇÝç,
ÒÝÑ³ÉÇó ÷³ËãáÕ ³éíÇ Ó³ÛÝÁ Ë¨
Ê»ÕáõÙ ¿ ³Ý½áõëå Ï³Ý³óÇ ÙÇ ×Çã…

¸³éÝ³ÉÇó ó³íÝ ¿ áñ¹»ÏáñáõÛë Ùáñ`
êáõñ Ù³•ÇÉÝ»ñáí ×³ÝÏéáõÙ ëÇñïÝ ³ÛÝ,
ê³ñëéáõÙ ¿ÇÝ Ó³ÛÝÇó ë³ñ áõ Óáñ
â¿ñ ë³ñëáõÙ ë³Ï³ÛÝ ³ßË³ñÑÝ áõÝ³ÛÝ…

ÒáñÇ µ»ñ³ÝÇÝ, Ã³ñÙ ßÇñÇÙÇ Ùáï,
ÖãáõÙ ¿ñ Ù³ÛñÁ, ×ãáõÙ` ¹Çí³Ñ³ñ,
Üñ³ ³ãùÇÝ ¹»é ¹ÕÇñ¹ ¿ñ, áñáï,
ÎéíáõÙ ¿ñ áñ¹ÇÝ ûç³ËÇ Ñ³Ù³ñ:

Ø³ñïÝãáõÙ ¿ñ ù³ç, Ñ³í³ïáí íëï³Ñ,
²ñó³Ë ³ßË³ñÑÇ •³ÉÇùÝ»ñÇÝ í³é,
¸ÕÇñ¹ ¿ñ, áñáï ¨ ÇÙ³óÛ³É Ù³Ñ,
â¿ñ ïñí»É Ýñ³Ý ¹»é ¼ÇÝ³¹³¹³ñ:

²Ûë ³é³íáï
 ÞáõßÇ ³½³ï³•ñ³Ù³Ý  

ï³ñ»¹³ñÓÇÝ

ÎëÏÍ³ÉÇó í»ñù»ñ¹,
²ñÛáõÝ³ÉÇó áõ ó³íáï,
ØÇ Ã¨³µ³ó •áÕïñÇÏ ÑáíÇÏ,
ÂáÕ ÷³Û÷³Û» ³Ûë ³é³íáï…

ÂáÕ Ù³Ûñ»ñÁ áñ¹»ÏáñáõÛë,
ÞñÃáõÝù³¹áÕ, ³ñóáõÝùáï,
ø»½ ÝíÇñ³Í Ñá•áõ ÉáõÛë
ØáÙ»ñ í³é»Ý ³Ûë ³é³íáï:

àõ µ³ñÓáõÝùÇ¹ Ï³åáõï³ã,
ÂáÕ áñáï³ Ó³ÛÝáí ËñáËï,
²ñó³Ë³Ùáñ ¹éÝ³µ³ó
¼³Ý•³ÏÝ»ñÁ ³Ûë ³é³íáï:

²Å¹³Ñ³Ï
(Î³ñáïÇ ÷áË³ñ»Ý)

Æ°Ù ²Å¹³Ñ³Ï` ì»Ñ³åë³Ï,
¶³•³Ã ßù»½ ßáõñçå³ñÇ,
²ñÍ³Ã Ã³•Ý »ë, ³ßï³Ý³ÏÝ »ë,
¶»Õ³Ù³ ë»• ë³ñ»ñÇ:

¸áõ ³ÏáõÝùÝ »ë áõ ³ÕµÛáõñÝ »ë,
ÊñáËï, ³Ýáõß »ñ•»ñÇ,
²å³óáõÛóÝ áõ Éáõé íÏ³Ý »ë,
Ð³í»ñÅ ³Ýó³Í ¹³ñ»ñÇ:

øá É³Ýç»ñáõÙ ÙÇßï Í³ÕÏ³½³ñ¹,
òÝ¹áõÙ »Ý íÇßï, ó³í áõ ¹³ñ¹,
ø»½ ÷³ñíáõÙ ¨ ³ÙáùíáõÙ »Ý
´áñáï, ÑÇí³Ý¹ áõ ïÏ³ñ:

Ø³ñ•»ñÇ¹ Ù»ç` Ùßï³¹³É³ñ,
Î³ °̈ ï³íÇÕ, °̈ ùÝ³ñ,
àõ »ñÏÝ³å³ñ µÛáõñ Ñ³íù»ñÇ¹,
¸ÕÛ³Ï »ë ¹áõ ¨ ëÝ³ñ:

Î³ñáï³ÑáõÛ½ ½³í³ÏÝ»ñÇ¹ .
²Ýáõß Ù³Ûñ »ë, µ³ñÇ Ñ³Ûñ,
Æ±Ýã Ëáëù»ñáí ù»½ •áí»ñ•»Ù,
ºë ùá Ë»ÝÃÝ »Ù` ëÇñ³Ñ³ñ…

ØÇ° ßï³å»ù
Ð»Ýó Ýáñ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù,
ÆÝÓ Ý³ÛáõÙ áõ ÍÇÍ³ÕáõÙ »ù,
Â»Ïáõ½ ¨ ¹»é ã»ù ×³Ý³ãáõÙ, 
ºñÏ³ñ-µ³ñ³Ï ã»ù ¿É ã³÷áõÙ,
²Ý÷áõÛÃ ¹³ïáõÙ ¨ ³ëáõÙ »ù` 
Ê»É³é ¿ ë³:
´³Ûó ùÇã Ñ»ïá, ÷áùñ ÇÝã ³Ýó,

êï»ÕÍ³•áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ

ÜáñÇó Ý³ÛáõÙ, ½³ñÙ³ÝáõÙ »ù,
Î³ñÍ»Éáí Ã»` ×³Ý³ãáõÙ »ù,
²Ûë ³Ý•³Ù ¿É Ù»Í³Ñá•Ç
²ñ³• ¹³ïáõÙ ¨ ³ëáõÙ »ù`
Ê»Éáù ¿ ë³:
ØÇ ÷áùñ ³Ýó, µ³Ûó ß³ï ã³Ýó³Í,
ÎñÏÇÝ Ý³ÛáõÙ, ÑÇ³ÝáõÙ »ù,
àÕç ¿áõÃÛ³Ùµ ÙÇ³ÝáõÙ »ù,
Ð³Ùá½í³Í, áñ ×³Ý³ãáõÙ »ù,
Ð³å×»å ¹³ïáõÙ ¨ ³ëáõÙ »ù,
Ð³Ý×³ñ ¿ ë³:
´³Ûó ëå³ë»ù, ÙÇ ßï³å»ù,

Ñ³Ùµ»ñ»ù,
Ð»ïë Ýëï»ù, ³ë»ù, Ëáë»ù,

Í³ÝáÃ³ó»ù,
êÇñïë, Ñá•Çë, ¿áõÃÛáõÝë É³í

ÇÙ³ó»ù,
²ÛÝÅ³Ù ÙÇ³ÛÝ ×Çßï Ï¹³ï»ù,
ºí Çñáù áñ, ×ÇßïÁ Ï³ë»ù,
â¿, Ë»É³é ã¿, áã ¿É̀  ÑÇÙ³ñ,
à°ã ï³Õ³Ý¹ ¿, á°ã ¿É̀  Ñ³Ý×³ñ,
ØÇ Ù³ÝáõÏ ¿ ÇÝùÝ³Ùáé³ó,
Ð³í³ïáí ÉÇ` ¹»åÇ ²ëïí³Í,
êÇñáõÙ, Ñ³ñ•áõÙ ¿ ³Õ áõ Ñ³ó,
êÇñáõÙ ¿ ß³ï ï³ñµ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó,
êÇñáõÙ ¿ ÏÛ³Ýù áõ ³ßË³ï³Ýù,
êÇñáõÙ ¿ »ñ•, ëÇñáõÙ ¿ å³ñ,
êÇñáõÙ ¿ ËáëùÁ` ã³÷³Íá,
ºí ³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ`
Æ ë»ñ ²ëïÍá…

¼ÇÝíáñ »Õ»ù
²ÝÏ»ÕÍ åÇïÇ Ëáëïáí³Ý»Ù,
ºë ã•Çï»Ù, Ã» »ë á±í »Ù,
Ö³Ù÷áñ¹ »Ù, Ã» ï³ñ³•Çñ »Ù,
Â» ¹áõù •Çï»ù` ¹áõù ³ë³ó»ù,
Ð³Ù³Ó³ÛÝ »Ù` ÇÝãå»ë ³ë»ù,
Ø»Ý³Ï ËÝ¹ñ»Ù, Ù»Ý³Ï ã³ë»ù,
Â» ûï³ñ »Ù:

²Ûá°, Çñá°ù, ï³ñ³•Ç°ñ »Ù,
²ñ¹³ñ³óáõÙ •á±õó» ãáõÝ»Ù,
¸³éÁ, ïËáõñ Ñáõß»ñ áõÝ»Ù,
àõ ã»Ù áõ½áõÙ Ù»Ï-Ù»Ï Ýß»É,
²ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í` Í³Ýñ ¿ ÑÇß»É:
î³ñ³•Çñ »Ù, áõ ß³ï»ñÇÝ`

µ³Ëï³ÏÇó,
î³ñ³µ³Ëï »Ù, ß³ï»ñÇÝ ¿É̀

Ï³ñ»ÏÇó,
²ÝÍ³ÝáÃ »Ù, µ³Ûó ûï³ñ ã»Ù:
²ÝÏ»ÕÍ åÇïÇ Ëáëïáí³Ý»Ù,
ºë ã•Çï»Ù, Ã» »ë á±í »Ù,
î³ñ³•Çñ »Ù, Ã» ½ÇÝíáñ »Ù,
Â» ¹áõù •Çï»ù, ¹áõù ³ë³ó»ù,
Ð³Ù³Ó³ÛÝ »Ù` ÇÝãå»ë ³ë»ù,
Ø»Ý³Ï ËÝ¹ñáõÙ »Ù, Ù»Ý³Ï ã³ë»ù`
¸³í³×³Ý »Ù:
ºë ½ÇÝíáñ »Ù, Ï³Ù³íáñ »Ù,
ºí ÇÙ ÏéíÇ ¹³ßïÁ áõÝ»Ù,
àëáËÇ ¹»Ù` µ³Ý³Ï ãáõÝ»Ù,
ØÇ³Ï ½»Ýùë` Ñ³Ûáó É»½áõÝ,
Ð³í³ïáí åÇÝ¹, ³Ý»ñ»ñáõÝ:
¸áõñë »Ù »Ï»É ³ÝÑ³í³ë³ñ

Ù»Ý³Ù³ñïÇ, 
Â³ÝÏ ¿ •ÇÝÁ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ,
ØÝ³Éáõ »Ýù Ù»Ýù Ñ³Û»óÇ:
²ÝÏ»ÕÍ åÇïÇ Ëáëïáí³Ý»Ù, 
ºë ã•Çï»Ù, Ã» »ë á±í »Ù,
¼ÇÝíáñ »Ù, Ã» ù³ñá½Çã »Ù,
Â» ¹áõù •Çï»ù, ¹áõù ³ë³ó»ù,
Ð³Ù³Ó³ÛÝ »Ù` ÇÝãå»ë ³ë»ù,
²ë»°ù, ËÝ¹ñ»Ù, ÇÝãå»ë Ïáõ½»ù,
ÆÝã Ëáëù»ñáí Ïáõ½»ù ¹³ï»ù,
Îáõ½»ù` ûï³ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ»ù,
ÜáõÛÝÇëÏ` ¹³í³×³Ý ³Ýí³Ý»ù,
Ø»Ý³Ï ËÝ¹ñáõÙ »Ù, ËÝ¹ñáõÙ »Ù,
²Ý»ñ¨áõÛÃ ³Ûë ³í³ñ³ÛñáõÙ
¸áõù ¿É ÇÝÓ Ñ»ï ½ÇÝíáñ »Õ»ù:

Ð³ÙÉ»ï ÜáõÝáõßÛ³Ý

Ð³ÙÉ»ï ØÇñ½ÇÏÇ ÜáõÝáõßÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1959 Ã. 
¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç Ð³ó³é³ï •ÛáõÕáõÙ: 1981 Ã. ³í³ñï»É ¿ 
ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ä³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ: 
ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³ßË³ï»É ¿ áñå»ë Ù³ÝÏ³í³ñÅ: 1991 Ã. 
ëÏë»É ¿ ½µ³Õí»É Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ùµ: 

1994 Ã. ÁÝï³ÝÇùáí µÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ëï³ï»É èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý êáõñ•áõï ù³Õ³ùáõÙ, ÇëÏ 2007 Ã. ÁÝï³ÝÇùáí 
µÝ³ÏíáõÙ »Ý ¸áÝÇ èáëïáíáõÙ: àõÝÇ »ñÏáõ ¹áõëïñ ¨ ÃáéÝÇÏ: 

Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ »ñ•Á ßáõñÃÇÝ`
ØññÇÏ³½»ñÍ, ³ñ¨áï,
ÂáÕ ÑáõñÑñ³ Ù»ñ ÞáõßÇÝ,
ºé³•áõÛÝáí ³Ûë ³é³íáï…

¸³ëÁÝÏ»ñáçë
ÜíÇñáõÙ »Ù ²ÉÇË³Ý Øáõñ³¹Û³ÝÇÝ`

 ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ »ñÏáõ
áñ¹Ç Ïáñóñ³Í ÑáñÁ

ºñ»Ï ³é³íáï, ¹åñáóÇ ¹ÇÙ³ó,
Î³Ý•Ý»É ¿ÇÝù Éáõé… »ñÏáõ ¹³ëÁÝÏ»ñ,
àõñ ÃáÕ»É ¿ÇÝù ûñ»ñÇÝ Ï³éã³Í,
Ð»éá ȭ-Ñ»éá ȭ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ:

²Ù»Ý ÇÝã ³ÛÝï»Õ ³Ý¹áññ ¿ñ áõ ÏáõÛë,
ÐÝãáõÙ ¿ñ Ñ»éíÇó ³éíÇ Ù»Õ»¹ÇÝ,
ä³ïáõï³ÏÇ å»ë ÷³ñí»É ¿ñ Ñá•áõë
Ø³ñ³Í å³Ñ»ñÇ ùÝùßáõÃÛáõÝÁ ÑÇÝ:

Øé³ÛÉ ¿ñ ÁÝÏ»ñë, Ùé³ÛÉ ¿Ç »ë,
¸Åí³ñ ¿ñ ÏÇë»É Ýñ³ íÇßïÁ Ëáñ,
Ø³ÛÇëÝ ¿ñ, •³ñáõÝ, Í³ÕÏáõÝùÁ å»ë-å»ë,
úñáíáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ ßáõñçÁ •ÉËÇÏáñ:

úñáñíáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ ßáõñçÁ •ÉËÇÏáñ, 
²Ù»Ý ÙÇ ×ÛáõÕ, Ëáï»ñÁ Ï³Ý³ã,
æáõËï áñ¹»ÏáñáõÛë ³ÛÝ ÑáñÁ` ë•íáñ,
àñ Ï³Ý•Ý»É ¿ñ Éáõé… ßáõñÃ»ñÇÝ` Ñ³é³ã:

Øé³ÛÉ Ñ³Û³óùÁ »ñµ í»ñ µ³ñÓñ³óñ»ó,
¼ëå»Éáí íßïÇ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ ÉÇ,
Ü³ ßñÃáõÝù³¹áÕ` ÇÝÓ ³Ûëå»ë Ó³ÛÝ»ó.
Ð³ÕÃ³Ý³Ý ³ÛÉ Ï»ñå ãÇ ÉÇÝÇ…

Ð³Ûáó É»½áõÝ
ºñµ ßáõñÃ»ñÇë Ù»Õñ³Íáñ
ÐÝã»ó Ñ³Ûáó ³µáõµ»Ý,
Ðáñ¹»ó Ñá•áõë Ñ»Ýó ³ÛÝ ûñ
Ð³Ûáó É»½íÇ ë»ñÁ Ëáñ:

Üñ³ ³Ýï»ë Ã¨»ñÇÝ
²Ýó³ Ñ»éáõÝ ³ßË³ñÑÇ,
ÒáõÉí³Í Ñá•áõÝ ³ÝÙ³ñÙÇÝ,
´Ûáõñ ¹³ñ»ñÇ áõ å³ÑÇ:

àõ å³å»ñÇë É»½íÇ Ýáõñµ,
²Ù»Ý³½áñ ³ÏáõÝùÇÝ,
ÊáÝ³ñÑí»óÇÝ ç»ñÙ áõ ëáõñµ
ÐÝãÛáõÝÝ»ñÝ ÇÙ ßáõñÃÇÝ:

àõ ÕáÕ³Ýç»ó ÇÙ Ñá•áõó,
ÜíÇñ³Ï³Ý ÙÇ ùÝ³ñ
àñ åÇï »ñ•» áñå»ë ³ÕáÃù
ÐáñÇÝáÕÇ ÷³éùÁ Ñ³ñ…

Â³Ù³ñ³ ²í³•Û³Ý


