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Տէր Աստ'ած ըսաւ. «Լաւ չէ որ մարդը առանձին ըլլայ։ Անոր նման'թեամբ օգնական մը
ստեղծենք անոր համար...» (Ծննդ. 2։18)։
...Եւ ան եղաւ ոչ ﬕայն օգնական իր կողակիցին այլեւ ﬕասին ստեղծած Կեանքը իր
ﬕջոցով պիտի գար աշխարհ... Անոր համար Եւա ան'նը կը նշանակէ կեանք...
Մեր պատմ'թեան մէջ ﬕ՛շտ յատ'կ վերաբերմ'նքով խօս'ած է Հայ Կնոջ
սխրագործ'թեան, ողջախոհ'թեան մասին, որն ըլլալով հետարքրական, գեղեցիկ եւ հրապ'րիչ
'նեցած է եւ 'նի՛ իր յատ'կ տեղը հայ կեանքին մէջ։ Մեր պատմ'թեան առաջին օրէն ան ﬕշտ
եղած է իր ամ'սինին կողքին հաւասար իրաւ'նքներով եւ իր առանձնայատ'կ դերով՝ հայ
կեանքը, իրական'թիւնը դարձ'ցած աւելի՛ հայ աւելի՛ յատ'կ։ Իսկ ﬔր ազգի՝ Քրիստոնէ'թիւնը
ընդ'նելէ ետք, Հայ Կինը 'շադր'թիւն գրաւեց հետեւելով իրեն համար տիպար Մեծագոյն Կին՝
Աստ'ածամօր... Հայ Կինը փայլեցաւ նաեւ իր անձն'րաց'թեան եւ ն'իր'ած'թեան մէջ...
դարձեա՛լ պաշտպանեց իր երկիրը, հայրենիքը, դաստիարակեց իր զաւակները եւ ընտանիքը
կառավարեց հաւատարիմ ﬓալով այն սիւներ'ն, որոնց վրայ հիﬓ'ած է ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔը։ Հայ
Կինը բոլոր պարագաներ'ն պահեց իր ՀԱՅXՀԻի կերպարը, պարզապէս փշր'եցան
դից'հիներ', չաստ'ած'հիներ' արձանները, փշր'եցան կ'ռքերը ' ﬔնք 'նեցանք
Աստ'ածամօր օրինակով սրբ'հիներ, նահատակներ...։ Աստ'ածամայրը, վեհօրէն դիմացաւ
Որդւոյն խաչ'ել'ն, հայ կիները համբեր'թեամբ տարին ամէն նեղ'թիւն, ամէն փորձ'թիւն։
Այսպէս վաստակեցին «Հայ Կին» փառաւոր մակդիրը։
Ասկէ առաջ ﬔնք խօսած ենք Հայ Կնոջ մասին, ﬔր
նպատակը այստեղ կրկնելը չէ, այլ անդրադառնալ կարեւոր
նոր'թիւններ' մասին եւ այս արագընթաց ժամանակին
հասնել' պահելով ﬔր դարերով գովերգ'ած Հայ Կնոջ
կերպարը, անոր ներդր'մը հայ կեանքի իրական'թենէն
ներս բոլոր ժամանակներ'ն։
2011ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի
աջակց'թեամբ եւ Աﬔնայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի
օրհն'թեամբ լոյս տեսաւ «Հայ'հիներ» խորագիրին տակ
երկ' հատորներէ բաղկացած աշխատ'թիւն մը,
մտայղաց'մը՝ Արկադի Ասրեանինն է, որ արտայայտ'ած է.
«Գրքի բոլոր հերոս'հիները մահկանաց' դից'հիներ են,
իսկ դից'հիները՝ անմահ կանայք»։
Պէտք չէ 'րանանք, որ հայ տղամարդը ﬕշտ

գնահատած ' գովերգած է հայ կնոջ պատմական, փրկարար հերոս'թիւնը, ճկ'ն ﬕտքը,
սկզբ'նքայն'թիւնը, պատմ'թեան տարբեր ժամանակներ'ն մէջ։ Մեր ազգի թագաւորները,
նախարարները, պետական այրերը, գրիչի եւ ար'եստի մարդիկ, ընտանիքի հայրեր բոլոր
հաւատացած են Հայ Կնոջ ﬔծ դերին։ Թագաւորը՝ թագ'հիին յանձնած է երկիրը ' գացած
պատերազﬕ, նախարարներն իրենց մայրեր'ն ' կիներ'ն, հայ տղամարդը հանապազօրեայ
հացը վաստակել' համար աշխատանքի գացած է ապահով ' հանգիստ, իր զաւակներ'ն
դաստիարակ'թիւնը վստահելով կնոջն ' մօրը։ Այս աշխատ'թիւնը իր մէջ կ՚ընդգրկէ ﬔր
դարաւոր պատմ'թեան նշանաւոր կիները՝ դից'հիներ, սրբ'հիներ, թագ'հիներ,
իշխան'հիներ, պետական, հասարակական գործիչներ, ազգային շարժ'մ, յեղափոխ'թիւն,
պատերազմ, գիտ'թիւն, բժշկագիտ'թիւն, ար'եստ, թատրոն , գրական աշխարհին պատկանող
կանայք։
Այս իւրօրինակ աշխատ'թիւնը եզակի է իր տեսակին մէջ։ Ոչ մէկ երկիր, ոչ մէկ ազգ 'նի
իր ազգի կանանց ն'իր'ած այսպիսի գիրք, կարելի է կոչել «Ազգի կանանց հանրագիտարան»։
Այս կը նշանակէ թէ հայ կինը որքան ﬔծ դեր ' տեղ 'նի եւ աւելին վստահ'ած ' տեղ տր'ած է
անոր հայ կեանքի իրական'թեան մէջ։ Ան դարերով հանդէս եկած է բոլոր մարզեր'ն մէջ եւ
որպէս գիտնական, եւ որպէս ար'եստագէտ, բանաստեղծ, գրող, երաժիշտ, դերասան,
հասարակական գործիչ, յեղափոխական, զին'որ,
պետական գործիչ։
Երկրորդ գիրքը, որ'ն մասին կ՚'զեմ
անդրադառնալ Հայկ Խաչատրեանի «Հայոց
Թագ'հիները» (2010) գիրքն է։ Այս գիրքին մէջ կը
յիշ'ին 150 թագ'հիներ, որոնցմէ 103ը եղած են հայ, իսկ
ﬓացեալը՝ 1 ասորի, 8 պարթեւ, 6 պարսիկ, 2 ալան, 9
յոյն, 6 հռովմէացի, 4 վրացի 10 ֆրանսացի եւ 1 մոնկոլ։
Ազգ'թեամբ ոչ հայ բայց Հայոց Աշխարհի թագ'հիներ,
այդպէս ալ 'նեցած ենք ազգ'թեամբ հայ բայց ոչ հայոց
աշխարհի թագ'հիներ։
Ինչ բանի մէջ կը կայանայ հայ թագ'հիներ'
կարեւոր'թիւնը։ Ամէն բանէ առաջ անոնք թագ'հիներ
եւ ոչ թէ գերիներ եղած են։ Անոնք թագ'հիներ եւ ոչ թէ
պատահական կիներ եղած են։ Մեծ գործ'նէ'թիւն
տարած են քրիստոնէ'թեան տարածման մէջ,
կառ'ցած են եկեղեցիներ, եղած են իրենց թագաւոր
ամ'սիններ'ն ինչպէս նաեւ թագաւոր զաւակներ'ն խորհրդատ'ները։ Եղած են մշակոյթի
ն'իրեալներ, հովանաւորներ։ Իրենց շ'րջ
համախմբած են ժամանակաշրջանի նշանաւոր
դէմքերը։ Ոչ ﬕայն իրենց 'նեցած
կարելի'թիւններով, այլ իրենց կանացի
ճկ'ն'թեամբ կրցած են շատ գործ տեսնել '
շատ բան փոխել։ Մենք ինչպէս նշեցինք
հայազգի թագ'հիներ տ'ած ենք օտարներ'ն
եւ անջնջելի կը ﬓայ հայ' ազնիւ արեան
հոսքը խառն'ած անոնց երակներ'ն։ Իսկ
արդեօ՞ք հայ թագ'հիներ հասած են
Եր'սաղէմ։ Այո՛, Եր'սաղէմը 'նեցած է երեք
հայ թագ'հիներ։ Արտա (1100-1118), Մօրֆա
(1118-1130), Եւ Մէլիսէնտ (1131-1153) ։
Մէլիսէնտը եղած է աﬔնագործ'նեան, ինք
կառ'ցել տ'ած է Աստ'ածամօր տաճարը եւ այնտեղ ալ թաղ'ած։

Սակայն շատ զարմանալի է, որ վերոյիշեալ երկ' աշխատ'թիւններ'ն մէջ կը բացակայի
Հայոց Աբգար Թագաւորի կինը՝ Հեղինէ Թագ'հին։ Կարեւոր է յիշել, որ ﬔնք քրիստոնէ'թիւնը
պետական կրօն հռչակելէ առաջ 'նեցած ենք Քրիստոսին հաւատացող թագաւոր՝ Աբգարը, որ
Քրիստոսին 'ղղած իր նամակին մէջ կ՚ըսէ. «Կա՛մ որ դ'ն Աստ'ած ես, որ երկինքէն իջած՝ այդ
բաները կ՚ընես, կա՛մ Աստ'ծոյ որդի ես, որ այդ բաները կ՚ընես»։ Աբգար թագաւոր իր
հիւանդ'թեան բ'ժ'մը ﬕայն Քրիստոսով կը տեսնէր։ «Երանի անոր, որ կը հաւատայ ինծի,
առանց զիս տեսած ըլլալ'» կը պատասխանէ Քրիստոս։ Այդ թ'ղթին հետ ս'րհանդակ Անանը կը
տանի նաեւ Փրկիչին կենդանագիր պատկերը։
Իսկ Աբգար թագաւորի կնոջ Հեղինէ թագ'հիին մասին այսպէս կը կարդանք Խորենացիի
քով. «Սանատր'կ ս'րով կոտորեց Աբգարի տան բոլոր զաւակները, բացի աղջիկներէն, զորս
հեռաց'ց քաղաքէն, որպէսզի երթան Հաշտեանքի մէջ բնակին։ Նոյնպէս ալ Աբգարի կիներէն
գլխաւորը, որ'ն ան'նը Հեղինէ էր, 'ղարկեց, որպէսզի
բնակի իր քաղաքը՝ Խառան, եւ անոր ձգեց ամբողջ
Միջագետքի տիկն'թիւնը՝ փոխան այն բարիքներ'ն, զորս
ինք ստացած էր Աբգարէն՝ անոր ﬕջոցաւ։
Այս Հեղինէն, որ իր ամ'սնոյն՝ Աբգարի պէս
զին'ած էր հաւատքով, չհանդ'րժեց բնակիլ
կռապաշտներ' մէջ, այլ, Կլաւդիոսի օրօք, գնաց
Եր'սաղէմ այն սովի օրեր'ն զոր գ'շակած էր Ագաբոս։
Եւ Եգիպտոսի մէջ իր բոլոր գանձերը տ'աւ, ﬔծ
քանակ'թեամբ ցորեն գնեց եւ բաժնեց բոլոր
կարօտեալներ'ն. այս բանը կը հաստատէ նաեւ
Յովսէփոսը։ Անոր շիրիմը, յայտնի նշանով, ﬕնչեւ այսօր ալ
կայ Եր'սաղէﬕ մէջ դրան առջեւ»։
Այդ ցորենը առանց խտր'թեան առատօրէն
բաշխ'ած է հաւատացեալներ', հեթանոսներ' եւ հրեաներ' ﬕջեւ։
Ոչինչ պատահական է Աստ'ծոյ գործեր'ն մէջ, Ան ի վեր'ստ իր ﬔծ ծրագիրը 'նի։
Քրիստոսի նկարը կտաւի վրայ պիտի յայտն'էր հայոց թագաւորին քով, որ'ն թագ'հի կինը
Հեղինէն նոյնպիսի զօրաւոր հաւատքով զին'ած ﬔր Փրկիչին հետքերով պիտի հասնէր
Եր'սաղէմ, երբ Տիրամայր Կոյսը դեռ կենդանի էր։ Ահա թէ ինչ կը կարդանք Տիգրան
Սաւալանեանցի «Պատմ'թիւն Եր'սաղէﬕ» (1831) հոյակապ աշխատ'թեան մէջ. «Ստէպ
(Հեղինէն) կ՚այցելէր աﬔնաս'րբ Կոյսին, որ Սիոնի Վերնատան մօտիկ իր սեփական տան մէջ կը
բնակէր, ' իրար' ﬗիթարակից կ՚ըլլային վերյիշելով այն հրաշալիքները, զոր ամէնօրհնեալ
Կոյսը կը պատմէր իր ﬕածինին վրայօք»։
Մեծ սովին աւարտէն ետք հաւատացեալ ' բարեգործ Հեղինէն իր կեանքը կը ն'իրէ
շին'թիւններ'. այնպիսի շին'թիւններ, որոնց կարեւոր'թիւնը անգնահատելի է։ Հեռատես
թագ'հին նախեւառաջ ﬔծաﬔծ քարերով Քրիստոսի Շիրիﬕն վրայ բրգաձեւ շէնք մը կը
կառ'ցանէ, ոչ ﬕայն պահպանել' համար անհաւատներ' պղծ'թիւններէն ,այլ
հաւատացեալներ' համար՝ երկրպագ'թեան եւ յարգանաց վայր մը դարձընել' նպատակով։
Նոյնպէս Ձիթենեաց լեռը՝ Յիս'սի Համբարձման տեղին վրայ՝ մատ'ռի ձեւով փոքրիկ յարկ մը
շինել կ' տայ, որպէս աղօթատեղի հաւատացեալներ'ն համար ։
Եւ հաստահիﬓ քարերով կը շրջապատէ Բեթղեհէﬕ Ս'րբ Այրը,
'ր ծնաւ աշխարհի Փրկիչը, նաեւ Մս'րը, 'ր դր'եցաւ
խանձար'րներ' մէջ պատած։
Հերովդէս Ագրիպպասի կողմէն կալանաւոր'ած եւ
գլխատ'ած Յովհաննէս Զեբեդիայի եղբայր Յակոբոսին
«Արիւնամած գլ'խը (հաւատացեալներ) Եր'սաղէմ Յակոբոս
Տեառնեղբօր բերին։ Հոն Տիրամայր Կոյսը, որ տակաւին կենդանի
էր, ս'րբին գլ'խը իր ձեռքով Քրիստոսի փոխանորդ Յակոբոս

Արդարին տան մէջ ամփոփեց։ Այդ տեղին վրայ քանի մը տարի ետք Հեղինէ Թագ'հիին ձեռքով
կամարաձեւ մատ'ռ մը շին'եցաւ, որ երկ' Յակոբ առաքեալներ' ան'նով ետքէն կառ'ց'ած
ﬔծ եկեղեցիին հետ ﬕասին ﬕնչեւ այսօր Հայոց ձեռքը կը գտն'ի. եւ մատ'ռը, 'ր ամփոփ'ած է
առաքեալին գլ'խը, Գլխադիր կը կոչ'ի, որ է ս'րբին տապանն ' հանգիստը» (Տ. Ս.)։
Սիրելի իմ սաղիմահայ, անքննելի են Տիրոջ գործերը, ժամանակին հաւատացեալ թագ'հիի
մը բարեգործ'թեամբ կառ'ց'ած վերոյիշեալ մատ'ռը պիտի դառնար աշխարհի
աﬔնախորհրդաւոր եկեղեցին, որ'ն աﬔնաﬔծ Մօր՝ Աստ'ածամօր ձեռքերը կը պահպանեն ...
Երբ մոմ վառես Ս'րբ Յակոբ Գլխադիրին մէջ զգա՛ Տիրամօր ձեռքեր'ն հպ'մը եւ հաւատքիդ
'ժով Ան նաեւ քե՛զ կը պահպանէ... յիշէ նաեւ Հայոց Մեծ Թագ'հի Հեղինէին գործերը։
Արդէն չենք գիտեր ինչպէս արտայայտ'իլ, Սանատր'կի չար'թիւնը հանդէպ
քրիստոնեաներ'ն՝ աններելի է ﬔզի համար։ Բայց ճիշդ ա՛յդ ալ պատճառ դարձաւ, որ Հեղինէ
Թագ'հին հասնէր Եր'սաղէմ, հանդիպէր Տիրամօր, աւելի զօրանար անոր հաւատքը եւ
մանաւանդ հեռատես'թիւնը, որ կործան'ﬓեր' եւ աւեր'ﬓեր' մէջ անյայտ չկորէին ﬔր
Փրկիչին Մս'րն ' Գերեզմանը եւ շատ սրբատեղիներ։
Աստ'ածամօր ննջ'մէն ետք Հեղինէն դարձեալ
վերոյիշեալ նպատակներով, կը պարսպատէ նաեւ
Աստ'ածամօր գերեզմանը։
Երկ' տարի ետք Սեպտեմբեր իննին ի Քրիստոս կը
ննջէ նաեւ Քրիստոսասէր թագ'հիին հրեշտակային
հոգին։
Հեղինէ Թագ'հիին
գերեզմանին տեղը
հինգերորդ դարէն ﬕնչեւ
19րդ դար' երկրորդ
կէսը աւեր'ﬓեր', կործան'ﬓեր' պատճառով անյայտ ﬓացած
էր, ﬕնչեւ, որ ֆրանսացի հնագէտ Տէ Սօլսին 1863ին պեղ'ﬓեր'
ժամանակ կը յայտնաբերէ գերեզմաններ քանի մը դագաղներով ,
որոնք կ՚'ղարկ'ին Ֆրանսա։ Անոնցմէ մէկը Հեղինէ թագ'հիինն
էր։ Այսօր ան կը գտն'ի
Լ'վրի թանգարանին մէջ։
2007ին Յովսէփոս հրեայ պատﬕչին նկարագր'թիններ'ն հիման վրայ կը գտն'ի նաեւ Հեղինէ
թագ'հիին տան տեղը, Եր'սաղէմ՝ Դաւիթի Քաղաքին
դիմաց (Սիլ'ան) , Հին Քաղաքէն դ'րս՝ հարաւային կողմը։
Այսպէս աստ'ածահաճոյ կեանք մը ապրեցաւ
առաջին քրիստոնեայ հայ թագաւոր Աբգար թագաւորին
կինը՝ Հեղինէ թագ'հին, որ իր ամ'սինին մահէն ետք թէեւ
ոչ որպէս թագ'հի եկաւ Եր'սաղէմ, այլ հալածանքներէ
ազատած քրիստոնեայ, բայց տարաւ թագ'հիավայել
գործ'նէ'թիւն եւ շինարար'թիւն։ Ան ի վեր'ստ թագ'հի ծնած էր եւ թագ'հի ալ ապրեցաւ։
Թագ'հի ըլլալ' պայմանը
շքեղ ապարանքներն ' ճոխ'թիւնները չեն, արքայական
խրախճանքներն ' ցոփ'թիւնները չեն...
քմահաճոյքներով ապրիլը չէ... իսկ ամէն
թագ'հի՝ թագ'հի չէ... Եր'սաղէﬕ մէջ
Հէլէն Թագ'հի ան'նով փողոց գոյ'թիւն
'նի, որ ﬕնչեւ անգլիական իշխան'թեան
շրջանին կը կոչ'էր Մէլիսէնտ թագ'հիի
ան'նով (յաջորդաբար երկ' հայ
թագ'հիներ)։ Սակայն լռ'թիւն կը պահ'ի

անոր հայ թագ'հի ըլլալ'ն մասին։ Հետաքրքրականը այն է, որ ﬔնք ալ կը լռենք, երբ ոչ ﬕայն
ﬔնք հայերս, այլ ամբողջ քրիստոնեայ աշխարհը պէտք է հպարտ'թեամբ լեց'ի ' խօսի առաջին
հաւատացեալ թագ'հիին մասին... Իսկ ﬔնք հայ'հիներս՝ Սանդ'խտներ', Հռիփսիմէներ',
Տիկնայք Փափկաս'նքներ' կողքին նաեւ պէտք է առաջնորդ'ինք Հեղինէ քրիստոսասէր
թագ'հիով։ Ցաւալին այն է, որ օտար քիչ մը ան'ն հանած անձի մը մէջ կ՚'զենք մէկ 'թերորդ
կամ տասնըվեցերորդ տոկոսը հայ' արիւն գտնել, այնպէս կը հպարտանանք իր անվայել'չ
կերպարին մէջ տաղանդ փնտռելով... իր ﬔրկ'թեանը մէջ կնոջ բռնաբար'ած ազատ'թիւնը
տեսնելով, երբ ﬔնք շառաւիղն ենք վերոյիշեալ թագ'հիներ'ն, երբ ﬔր երակներ'ն մէջ
Հեղինէներ', Սանդ'խտներ' եւ Հռիփսիմէներ' արիւնը կը հոսի եւ ﬕ՛շտ վայելած ենք սրբազան
ազատ'թիւն։ Երբ ﬕշտ 'նեցած ենք եւ 'նինք ﬔր խօսքը, ﬔր կարծիքը, ﬔր ներդր'մը։
Ընտանեկան հոգեր'ն հետ ազգային մտահոգ'թիւնները, ﬕ'թիւններ', դպրոցներ' եւ այլ
ազգային կառոյցներ' մէջ ﬔր կարեւոր մասնակց'թիւնը հոգիով, սիրտով եւ ﬕտքով։
Մեզմէ իւրաքանչիւրը իր տան թագ'հին է, շատ բան կախ'ած է ﬔզմէ, որովհետեւ ﬔնք
հզօ՛ր ենք, գործ'նեա՛յ ենք, ողջախո՛հ ենք, իմաստո՛ւն ենք, ստեղծագործո՛ղ ենք, ﬔնք ՀԱ՛Յ ԿԻՆեր
ենք։
Ամ'ր քայլերով դէպի ապագայ վստահ երթալ', կողﬓորոշ'ել' եւ մանաւանդ ճիշդ
գործել' համար հպարտ'թեամբ լեց'ինք ﬔր ազգին մայրերով եւ կիներով. թագ'հիներով,
գիտնականներով, բանաստեղծներով, ար'եստագէտներով, մարզական կեանքի կանանցով, ամէն
ոլորտի մէջ եղող ազգին պատիւ բերող ՀԱՅ ԿԻՆԵՐով։
Ժամանակը շատ արագ կ՚ընթանայ իր հետ բերելով ﬔծ փոփոխ'թիւններ։ Մեր կարեւոր
առաքել'թիւնն է պահել ﬔր ինքն'թիւնը առանց ետ ﬓալ' զարգացող ժամանակէն. հետեւիլ
նոր'թիւններ'ն, առանց զիջել' ﬔրը. մէկ խօսքով գտնել ﬕջինը, որ աճող սեր'նդները հայ
ﬔծնան առանց ետ ﬓալ' աշխարհի վազքէն, թռիչքէն։ Այս շատ դժ'ար եւ պատասխանատ'
գործ է եւ ժամանակը այնքան ալ օգնող չէ։ Մեծ Եղեռնէն ետք ﬔնք վրէժ 'նէինք լ'ծել'։ Ընտանիք,
ծնողք տ'ն հարստ'թիւն կորսնց'ցած հայը նպատակ 'նէր այդ պարապ'թիւնը լեցնել'։ Այսօր
ինչ պարապ'թիւն պիտի լեցընէ հասակ առնող հայորդին կամ հայ'հին երբ իր կեանքը լեց'ն է
նոր'թիւններով, երբ ﬔնք ծնողներս ﬕշտ ետ ﬓացած ենք իրենց օրէ օր աճող նոր'թիւններ'ն
առջեւ։ Երբ մէկ կոճակ սեղﬔլով աշխարհը կրնաս սենեակդ բերել։ Կեանքի դիւր'թիւններ'ն հետ
ﬔծ դժ'ար'թիւններ են ﬔր առջեւ։ Այսօր չկայ պանդխտ'թիւնը, որ ամ'սնական առագաստը
հազիւ վայելած երիտասարդը՝ նորահարսը ձգէ ' ﬔկնի դրամ վաստակել' ' դառնայ արդէն
ճերմկած մազերով. սակայն այսօր գոյ'թիւն 'նի օտարանալ' ﬔծ վտանգը «աշխարհայնաց'մ»
ան'ան տակ։ Սակայն որքան ալ տարբեր'թիւն կայ ﬔր մայրեր'ն, ﬔծ մայրեր'ն ' ﬔր
դաստիարակել' ձեւեր'ն մէջ, ﬔր թագ'հիներ'ն ' ﬔր կարող'թիւններ'ն ﬕջեւ, պէտք չէ
մոռնանք, որ գոյ'թիւն 'նի մէկ հիﬓական արժէք, որ պիտի փոխանց'ի առանց փոփոխ'թեան.
այդ հայ մօր ' կնոջ եզակի եւ անփոխարինելի արժէքն է, որ չի փոխ'իր, չի զիջիր, չի նահանջեր։
Այս գիտակց'թեամբ եւ հպարտ'թեամբ է որ լոյս տեսած են վերոյիշեալ գիրքերը, որովհետեւ ﬔր
պատմ'թիւնը յիշ'ած օրէն ՀԱՅ ԿԻՆը 'նեցած է իր յատ'կ տեղը. պատմ'թիւնը փաստած է այդ,
'րեﬓ լա՛ւ սորվինք ﬔր պատմ'թիւնը, ճի՛շդ սորվինք ﬔր պատմ'թիւնը։ Դառնալ
արմատներ'ն, պահել սրբ'թիւն եւ աւանդ'թիւն, լեզ' եւ մշակոյթ չի նշանակեր չյարմարիլ
ժամանակին։ Այդ բոլորը կրնանք պահել առանց ետ ﬓալ' ժամանակի նոր'թիւններէն։
Ահա ﬔր սրբազան առաքել'թիւնը, որմով պիտի զին'ի իւրաքանչիւր հայ կին։
Շատ ﬔծ է մրցակց'թիւնը ﬔր եւ օտարազգիներ'ն ﬕջեւ։ Աﬔնաﬔծ խնդիրն է , ինչպէս
վերը յիշեցինք, աշխարհայնաց'մը՝ որն իր կլափին մէջ կ՚առնէ ազգ'թիւն, աւանդ'թիւն, լեզ',
մշակոյթ։
Ուր որ գացինք սկսած ﬔր թագ'հիներէն ﬔնք կառ'ցինք ' պահպանեցինք եկեղեցի,
դպրոց, ﬕ'թիւններ եւ այդ կառոյցներ'ն մէջ ﬕ՛շտ հնչեց հայերէնը։ Ամէն ջանք թափեցինք, որ
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հայ երիտասարդն ' երիտասարդ'հին յաճախելով այդ տեղերը կազﬔն նաեւ հա՛յ ընտանիքներ.
այսօր անխ'սափելի են օտար ամ'սն'թիւնները։ Սփիւռք նախարար'թեան կազմակերպած
ժողոﬖերէն մէկ'ն մէջ, նախարար'հին՝ Տիկին Հրան'շ Յակոբեանը մտահոգ'ած այս հարցով
ըսաւ. « Չենք կարող արգիլել օտար ամ'սն'թիւնները, բայց փոխանակ ասել', որ ﬔր զաւակը
օտարի հետ ամ'սնացաւ, պիտի ասենք օտար աղջիկը կամ տղան հայացրինք, ﬔր թիւը թող
չպակասի , այլ աւելանայ»։
Այս արդէն մտածելակերպի ընկալման նոր եւ առողջ ձեւ է։ Մենք վարժ'ած ենք ﬕշտ
տալ', սորվինք առնել։
Եւ յիշենք ﬔզմէ ամէն մէկը թագ'հի է. իր իմաստ'թեամբ, ճկ'ն'թեամբ,
ողջախոհ'թեամբ եւ անսահման ն'իր'ած'թեամբ կրնայ կառավարել իրեն պատկանող
սահմանները եւ թոյլ չտալ օտարաց'մ, աշխարհայնաց'մ, ձ'լ'մ կոչ'ող թշնաﬕները մ'տք
գործեն անկէ ներս։ Հայ կնոջ զէնքը իր դարեր' դաստիարակ'թիւնն է՝ լեզ'ն, հաւատքը,
մշակոյթը, աւանդ'թիւնները։
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