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ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ Սփյուռքի նախարար

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ

Հարգելի՛ տիկնայք և պարոնայք, 
համաժողովի հարգարժա՛ն մասնակիցներ, սիրելի՛ հյուրեր,

Ջեր մո րեն ողջու նում եմ բոլո րիդ` Հայաս տա նի այս գեղա տե սիլ 
վայ րում` Ծաղ կա ձո րում, շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում Սփյուռ
քի նախա րա րու թյան կող մից կազ մա կերպ ված «Արևմ տա հա յե րե նի 
ուսուց ման վիճա կը Սփյուռ քու մ» գիտա գործ նա կան համա ժո ղո վին 
ձեր մաս նակ ցու թյան, հայա պահ պա նու թյան գոր ծին ձեր նպաս տը 
բերե լու և ձեր նվի րու մի համար:

Վստահ եմ, որ ձեր հան գա մա նա լից մաս նա գի տա կան վեր լու ծու
թյուն նե րի, կառու ցո ղա կան քննար կում նե րի և բանա վե ճե րի միջո ցով 
կգտնեք այն արդյու նա վետ կառու ցա կար գե րը, ձևա չա փերն ու մեթոդ
նե րը, որոնց շնոր հիվ կստեղծ վեն արևմ տա հա յե րե նի և հայ գրա կա
նու թյան արդի ա կան, որա կյալ դասագր քեր: Հու սով եմ, որ Սփյուռ քի 
հայ երե խա նե րի համար ձեր առա ջար կած սկզբունք նե րով, չափո րո
շիչ նե րով ստեղծ վե լիք դասագր քե րը կլի նեն հետաքր քիր, գրա վիչ ու 
մատ չե լի, իսկ ուսու ցիչ նե րին կօգ նեն արդյու նա վետ ու խելա միտ ձևով 
ուսու ցա նել Մայ րե նին:

Հար գե լի՛ հայ րե նա կից ներ
Մեր բոլոր ուսում նա սի րու թյուն նե րը, բազ մա թիվ հան դի պում նե րը, 

աշխար հով մեկ սփռված հայ կա կան համայնք ներ կատա րած աշխա
տան քա յին այցե րը, բոլոր տեսա կի հավաք ներն ու քննար կում նե րը 
վկա յե ցին ու փաս տե ցին, որ հայ ժողովր դի կեն սա հաս տատ գոյու թյան 
ամե նահ զոր առհա վատ չյան եղել և մնում է Հայոց լեզուն` մեր քաղց
րա բար բառ մայ րե նին, մեր սրբա տառ հայե րենն` իր երկու ճյու ղե րի ու 
բար բառ նե րի անս պառ գան ձա րա նով:

Հայա պահ պա նու թյու նը, մայ րե նի լեզ վի, ոգու ու տեսա կի պահ պա
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նու մը Հայաս տան–Սփյուռք գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման երեք ռազ
մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող ուղ ղու թյուն նե րից մեկն է: Իսկ 
հայա պահ պա նու թյան ամե նահ զոր միջո ցը հայոց լեզ վի իմա ցու թյունն 
ու գոր ծա ծու թյունն է, որը հնա րա վոր է միայն ճիշտ մեթո դա բա նու
թյամբ, հետև ո ղա կան ու նվի րյալ ուսու ցիչ նե րի համառ աշխա տան քով, 
արդի ա կան ու գրա վիչ դասագր քե րով:

Սակայն, ցավոք, համաշ խար հայ նաց ման հոր ձա նու տում Սփյուռ
քում վտանգ ված է Մայ րե նի լեզ վի հարա տև ման, պահ պան ման ու զար
գաց ման գոր ծը: Ահա, թե ինչու մենք որո շե ցինք 2010–ը հռչա կել «Մայ
րե նի լեզ վի տարի»: Բազ մա թիվ միջո ցա ռում նե րի մեկ նար կը սկսվել է 
պետա կա նո րեն սահ ման ված «Մայ րե նի լեզ վի օրը» փետր վա րի 21–ին: 
Աշխա տում ենք ՀՀ դիվա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի, 
սփյուռ քյան կառույց նե րի, կրթօ ջախ նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ: Ե՛վ Հայաս տա նում, և՛ Սփյուռ քում իրա կա նաց վում են բազ մաբ
նույթ միջո ցա ռում ներ` հան դի սու թյուն ներ, երաժշ տա կան, ասմուն քի 
երե կո ներ, սեմի նար–դասա խո սու թյուն ներ, ցու ցա հան դես ներ, ստեղ
ծա գոր ծող նե րի, հայա գետ նե րի հետ հան դի պում ներ, շարադ րու թյուն
նե րի մրցույթ, ֆիլ մե րի ցու ցադ րու թյուն ներ, «Մես րոպ Մաշ տոց» երի
տա սար դա կան խմբակ նե րի ստեղ ծում, «Գիտե լի քի ու դպրու թյան», 
«Թարգ ման չաց» տոնա կա տա րու թյուն ներ և այլն: Ինչ խոսք, այս 
ամե նը ազդակ պետք է դառ նան, ոգև ո րեն հայ երե խա նե րին առա վել 
գիտակ ցա բար ու հիմ նա վոր կեր պով յու րաց նե լու հայոց լեզուն:

«Մայ րե նի լեզ վի տարի» միջո ցա ռում նե րի շրջա նա կում է կազ մա
կերպ վել նաև այս համա ժո ղո վը,

Սիրե լի՛ հայ րե նա կից ներ
Օսմա նյան Թուր քի ան դարասկզ բին իրա կա նաց րեց մարդ կու թյան 

պատ մու թյան մեջ նախա դե պը չու նե ցող Հայոց ցեղաս պա նու թյու նը, 
բայց անկա րող եղավ հաղ թե լու մի ժողովր դի, որի ոգին օժտ ված է 
հավի տե նու թյան ու կեն սու նա կու թյան զար մա նա լի ուժով:

Հին ու արա րող ժողո վուրդն իր պատ մա կան հայ րե նի քում բնաջնջ
վեց, տար հան վեց, ցիրու ցան եղավ աշխար հով մեկ, կորց րեց տուն 
ու հայ րե նիք, սակայն պահ պա նեց իր ամե նա թանկ գան ձը` լեզուն ու 
մշա կույ թը: Նա իր վրե ժը լու ծեց ապրե լով ու արա րե լով, միա ժա մա նակ 
քաղա քա կիրթ ձևե րով ազգո վի պայ քա րե լով հանուն իր արդար դատի: 
Եղեռ նից փրկված հայու թյան հայ րե նազրկ ված հատ վա ծը Երկիր մոլո
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րա կով մեկ կառու ցեց նոր աշխարհ, կեր տեց ազգա յին արժե հա մա կար
գի վրա խարսխ ված հայ կա կան նոր մշա կույթ: Սփյուռ քա հա յի համար 
օտար հողում հայոց լեզուն փոխա րի նեց կորս ված Հայ րե նի քին:

Հայա պահ պա նու թյան սիրե լի՛ նվի րյալ ներ,
Օգտ վե լով առի թից ուզում եմ դիմել ձեզ, և խնդրել, որ բոլորդ 

ակտի վո րեն մաս նակ ցեք Մայ րե նի լեզ վի տար վան նվիր ված միջո ցա
ռում նե րին: Այդ տար վա խոր հուր դը թող նպաս տի, որ ամե նու րեք հնչի 
հայե րե նը և՛ Հայ րե նի քում, Արցա խում ու Սփյուռ քի բոլոր համայնք նե
րում, դպրոց նե րում ու հայ կա կան օջախ նե րում, դառ նա մայ րե նի լեզ
վի ճանաչ մա նը, ուսուց մանն ու գնա հա տան քին նպաս տող լավա գույն 
մեկ նարկ, կառու ցո ղա կան, օգտա կար միջո ցա ռում նե րի ու արդյու նա
վետ ծրագ րե րի սկիզբ: Ուսու ցա նե՛ք ու պահ պա նե՛ք Հայոց լեզուն, որը, 
մեր լինե լի ու թյան առհա վատ չյան է, մեր պատ մու թյան վկան ու մեր 
հոգու թարգ մա նը:

Սփյուռ քա հա յու թյան համար ինք նա հաս տատ ման ու կայաց ման 
դժվա րին ժամա նա կա հատ վա ծում արևմ տա հա յե րե նը եղավ հայ մշա
կույ թի առանց քը, այն կեն սա հորդ շտե մա րա նը, որտեղ նա ամբա րեց 
իր հավա քա կան հիշո ղու թյու նը, և որի շնոր հիվ տարա հա լած ժողո
վուր դը պահ պա նեց իր հավատ քը: Արևմ տա հա յե րե նը եղավ սփյուռ
քա հա յի ծանր մտքե րին ձև ու ոճ, ոգի ու սլացք, լույս պար գև ող կեն
դա նի միջո ցը:

Այսօր համա տա րած ուծաց ման պայ ման նե րում երա նե լի են այն 
օջախ նե րը, ուր ամեն օր հայե րե նի տոն է: Ուր հայ ման կան սնա րի մոտ 
օրո րո ցա յի նը հայե րեն է ծորում, ու կարո տը հայե րեն է մոր մոք վում, 
ուր օրհ նան քը հայե րեն է հոր դում ու աղոթ քը մրմնջում են հայե րեն:

Այս բարդ ու հակա սա կան դարաշր ջա նում` գլո բա լաց ման ամե նա
կուլ հոր ձա նու տում, երբ հայ ժողովր դի երկու երրոր դը ապրում է Հայ
կա կան Սփյուռք կոչ վող անսահ ման, անեզր, երբեմն անի րա կան թվա
ցող տիրույ թում, երբ օրա վուր նվա զում է հայե րեն խոսող նե րի թիվը, 
ես ինձ թույլ եմ տալիս նորո վի կրկնել մեր բոլոր մեծե րին ու ասել, որ  
Ազգա յին ներու ժը համախմ բե լու առանց քը, մեր ինք նու թյան ակուն քը, 
մեր մշա կույ թի հավեր ժու թյան գրա վա կա նը Հայոց լեզուն է: Սակայն 
խառ նա մուս նու թյուն նե րի, վերա գաղ թե րի, բազ մամ շա կու թա յին միջա
վայ րի, սոցի ալ–հոգե բա նա կան զանա զան գոր ծոն նե րի պատ ճա ռով 
Սփյուռ քում վտանգ ված է մեր ազգա յին ամե նա մեծ հարս տու թյու նը` 
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Ոսկե ղե նիկ հայե րե նը սերունդ նե րին փոխան ցե լու գոր ծը: Ուծաց ման 
անտես ուր վա կա նը, օտա րաց ման հոր ձան քը սպառ նում են մարել 
հայե ցի օջախ նե րը: Լեզ վի կորուս տը, ի վեր ջո, ազգա յին ինք նու թյան 
կորուստ է, լեզ վամ տա ծո ղու թյան, ազգա յին հոգե բա նա կան կերտ
ված քի կորուստ, որը տանե լու է դեպի օտա րա ցում, ձու լում ու ճեր մակ 
կոտո րած:

Վիճա կը չափա զանց տագ նա պա հա րույց է Լատի նա կան Ամե րի
կա յում, Ռու սաս տա նում, ԱՄՆ–ում, Եվրո պա յում:

Արդեն մեկ տարի է, ինչ Սփյուռ քի նախա րա րու թյու նը իրա կա նաց
նում է Լատի նա կան Ամե րի կա յի կրթամ շա կու թա յին հիմ նախն դիր նե
րի լուծ ման աջակ ցու թյան ծրա գի րը: Ծրագ րի շրջա նակ նե րում Լատի
նա կան Ամե րի կա յի երկր ներ` Արգեն տի նա, Բրա զի լիա, Ուրուգ վայ 
էր գոր ծուղ վել բանա սի րա կան գիտու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
արևմ տա հա յե րե նի մաս նա գետ Պետ րոս Բեդի րյա նը: Պարոն Բեդի
րյա նը տեղի հայ կա կան կրթօ ջախ նե րում ուսու ցիչ նե րի հետ անց կաց
րել է պարապ մունք ներ` կազ մա կեր պել է դասալ սում ներ և քննար
կում ներ, ուսու ցիչ նե րին տրա մադ րել է համա պա տաս խան մեթո դա
կան ցու ցում ներ, ինչ պես նաև` որպես նվեր իր հետ տարել էր շուրջ 
100  ուսում նա օ ժան դակ գրքեր և այլ նյու թեր: Նշված մեթո դա կան 
դասըն թաց նե րին ներգ րավ ված են եղել ավե լի քան 100 ուսու ցիչ ներ:

Աշխա տանք ներ են տար վում մշա կե լու և իակա նաց նե լու նմա նա
տիպ ծրագ րեր նաև այլ տարա ծաշր ջան նե րում:

1915 թ. Հայոց ցեղաս պա նու թյու նից հետո արևմ տա հա յե րե նին 
վիճակ վեց ստանձ նել հայ ժողովր դի ցրված բեկոր նե րի ազգա պահ
պան ման առա քե լու թյու նը, սակայն այսօր նրա նով խոսող նե րը, արևմ
տա հա յե րե նը գոր ծա ծող նե րը խիստ պակա սել են: Սփյուռ քի 7 մլն 
հայե րից արևմ տա հա յե րեն է խոսում շուրջ 2 միլի ո նը:

Արդա րև, իր արև ե լ յան ու արևմ տյան տար բե րակ նե րով, իր մաշ տո
ցյան ու աբե ղյա նա կան ուղ ղագ րու թյուն նե րով և Սփյուռ քի զանա զան 
համայնք նե րում իր բազ մա զան գոր ծա ծու թյուն նե րով, Ափյուռ քում այսօր 
մայ րե նին օգտա գործ ման խայ տաբ ղետ պատ կեր է ներ կա յաց նում:

Եթե Խորհր դա յին Հայաս տա նում ստեղծ վեց համա կարգ ված լեզ
վա բա նա կան դպրոց և լեզ վի դասա վանդ ման ու մատուց ման միաս
նա կան համա կարգ, միաս նա կան դասագր քեր, ապա Սփյուռ քում այդ 
ամե նը եղավ առա վել տարե րա յին, առա վել անհա տա կան կամ խմբա
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յին մոտե ցում նե րով: Հայ կա կան համայնք նե րում կրթա կան խնդիր
նե րի և լեզ վա պահ պա նու թյան միաս նա կան համա կարգ գոյու թյուն 
չու նի` կապ ված Սփյուռ քի բազ մա տար րու թյան, տար բեր հայ կա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կառույց նե րի կող մից կրթա կան հաս
տա տու թյուն նե րի հիմ նադր ման, հովա նա վո րու թյան, հետև ա բար` 
ուսում նակր թա կան, հայե ցի դաս տի ա րա կու թյան խնդիր նե րի լուծ ման 
ամե նա տար բեր մոտե ցում նե րի, պահանջ նե րի, ծրագ րե րի, արևմ տա
հա յե րեն և արև ե լա հա յե րեն լեզու նե րի, երկու ուղ ղագ րու թյուն նե րի 
առկա յու թյան հետ: 1990–ական թթ. հետո ժողովր դագ րա կան տեղա
շար ժե րի հետև ան քով Սփյուռ քը դար ձել է առա վել բազ մա կա րիք և 
բազ մախն դիր: Սփյուռ քի հասա րա կա կան կյան քում էապես մեծա ցել է 
գրա կան արև ե լա հա յե րե նի գոր ծա ռու թյան տիրույ թը, առա վել խորա
ցել է երկու ճյու ղե րի ուղ ղագ րու թյուն նե րի հետ կապ ված հակա սու թյու
նը, տարան ջա տու մը:

Արդի հայե րե նի երկու ճյու ղերն էլ այսօր ունեն խնդիր ներ, օտա րա
բա նու թյուն նե րի կամ անհար կի նորա մու ծու թյուն նե րի, քերա կա նա
կան, շարա հյու սա կան ուղ ղագ րա կան բազ մա ձև ու թյուն ներ ու սխալ 
կիրա ռու թյուն ներ, դպրոց նե րում դասա վանդ վում են հնա ցած, վանող, 
անհե տաքր քիր դասագր քե րով ու մեթոդ նե րով, երբեմն ուսու ցիչ նե րի 
խիստ անհա տա կան, տարե րա յին մեթոդ նե րով ու մատու ցած նյու թե
րով: Վիճա կագ րա կան պատ կերն այս պի սին է. Սփյուռ քի արևմ տա
հա յե րեն խոսող հատ վա ծի համե մատ արև ե լա հա յե րեն (կամ արև ե լա
հա յե րեն լեզ վով) խոսող առա վել մեծա քա նակ սփյուռ քա հա յե րի շատ 
ավե լի փոքր տոկոսն է հաճա խում հայ կա կան դպրոց ներ: Այս պես` 2 
մլն արևմ տա հա յե րեն խոսող հայե րից հայ կա կան ամե նօ րյա, մեկօ րյա 
դպրոց նե րում  սովո րում է 170000,5 մլն արև ե լա հա յե րեն խոսող հատ
վա ծից` 50000 աշա կերտ, որը կազ մում է արև ե լա հա յե րեն խոսող նե
րի ընդա մե նը 1%–ը: Սփյուռ քի կրթօ ջախ նե րի թիվն այսօր, ըստ նախ
նա կան տվյալ նե րի, մոտ 800 է, դրան ցում սովո րող հայ երե խա նե րի 
թիվը` ավե լի քան 220 հազ., իսկ նրանց հայե րե նի իմա ցու թյան մասին 
դժվար է որո շա կի տվյալ ներ արձա նագ րել, պար զա պես կան առան
ձին փաս տեր, վկա յու թյուն ներ ու դիտար կում ներ, որոնք գալիս են 
հաս տա տե լու, որ վիճա կը տագ նա պա հա րույց է, և անհ րա ժեշտ է որո
շա կի քայ լեր ձեռ նար կել, բացա հայ տել հիմ նախն դիր նե րը և մշա կել ու 
իրա կա նաց նել դրանց լուծ մա նը նպաս տող ծրագ րեր:
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Հենց այդ նպա տա կով էլ հրա վիր վել են ոլոր տի լավա գույն մաս
նա գետ նե րը` այս անգամ վեր լու ծե լու, Սփյուռ քում արևմ տա հա յե րե նի 
դասա վանդ ման արդի վիճա կը և գտնե լու դրա բարե լավ ման ուղի նե րը:

Կար ծում եմ` այս տեղ մեծ դեր ունի առա վել համա կարգ ված միաս
նա կան ու սկզբուն քա յին մոտեց մամբ միաս նա կան դասագր քե րի, 
մեթո դա կան ուղե ցույց նե րի և գիտե լիք նե րը ամրա կա յող ժամա նա կա
կից դիդակ տիկ նյու թե րի բացա կա յու թյու նը: Թեև մտա ծե լու տեղիք է 
տալիս նաև այն, որ Սփյուռ քի համայնք նե րը չափա զանց տար բեր են 
և միաս նա կան մոտե ցում նե րը, դասագր քերն ու մեթոդ նե րը արդյու
նա վետ կլի նե՞ն արդյոք, կծա ռա յեն իրենց նպա տա կին, թե՞ ոչ: Կար ծում 
եմ` հենց այս հիմ նա հար ցե րին պատաս խան տալու համար էլ հրա
վիր վել է համա ժո ղո վը:

Արևմ տա հա յե րե նի սիրե լի մաս նա գետ ներ, հայա պահ պա նու թյան 
բազ մա փո՛րձ նվի րյալ ներ

«Արևմ տա հա յե րե նի ուսուց ման վիճա կը Սփյուռ քում» գիտա
գործ նա կան համա ժո ղո վը հայ տա րա րում եմ բաց ված և մաղ թում եմ 
արդյու նա վետ աշխա տանք:

Խորա պես հավա տում եմ, որ բոլոր կարող ու պատ րաս տա կամ 
ուժե րը կներգ րավ վեն, որպես զի ստեղծ վեն մեր հարուստ ու գեղե ցիկ 
արևմ տա հա յե րեն լեզ վին արժա նա վոր դաագր քեր, որոնք կնպաս տեն 
Սփյուռ քի անծայր տարած քում հայ երե խա յին հայ պահե լու գոր ծին: 
Ես հավա տում եմ, որ աշխար հի ցան կա ցած հատ վա ծում, ուր հայ է 
ապրում, կհնչի մեր քաղց րա բառ մայ րե նին` ինչ պես անգ լի ա ցի հան
ճա րեղ Բայ րոնն է վկա յում «Աստու ծոյ հետ խօսե լու միակ լեզուն»: 
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ԳԷՈՐԳ ՊԱՐՏԱՔՃԵԱՆ
Լեզվաբան
ԱՄՆ

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ. 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ

Յար գե լի՛ տիկին Հրա նոյշ Յակո բե ան,
ՀՀ Սփիւռ քի Նախա րար,
Յար գե լի՛ նիս տի նախա գահ

Ի սրտէ շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ նեմ Սփիւռ քի նախա րա րու թե
ան և տիկին Յակո բե ա նին, ինչ պէս նաև աշխա տան քա յին խմբին՝ այս 
համա ժո ղո վը կազ մա կեր պե լու համար:

Օրա կար գի վրայ կան չորս հիմ նա հար ցեր, որոնց մէ միայն երե քին 
պիտի անդ րա դառ նամ հակիրճ կեր պով.

ա)  «Արևմ տա հա յե րե նի ուղ ղագ րու թյան ուսուց ման հետ կապ ված 
բար դու թյուն նե րը, բազ մա ձև ու թյուն նե րը և դրանց կանո նա
կարգ ման խնդի րը»,

բ)  «Արևմ տա հա յե րե նի ուսուց ման արդի վիճա կը Սփյուռ քում (ըստ 
տարա ծաշր ջան նե րի)»,

գ)  «Արևմ տա հա յե րե նի դասագր քե րը, միաս նա կան ուսում նա կան 
ձեռ նար կի ստեղծ ման անհ րա ժեշ տու թյան խնդի րը»:

Ա. Խօս քը, անշուշտ, Գրա բա րի, Միջին Հայե րէ նի և Արևմ տա հա
յե րէ նի ուղ ղագ րու թե ան մասին է, որուն բազ մա ձև ու թիւն նե րը ունին 
հազա րա մե այ պատ մու թիւն (ձեռա գիր աղբիւր ներ հետա զօ տող նե րը 
գիտեն, թէ ինչի մասին կը խօսիմ): Ընթա ցիկ բար դու թիւն նե րը կանո
նագ րե լը անհ րա ժեշտ է, բայց այս համա ժո ղո վի մաս նա կից նե րու 
իրա ւա սու թե նէն դուրս է: Անվի ճե լի օ րէն, Արևմ տա հա յե րէ նը կարի քը 
ունի ոչ միայն ուղ ղագ րա կան, այլև համա պար փակ և արմա տա կան 
բարե փո խու թիւն նե րու, որոնց մասին խօսե լու ժամա նա կը չէ հիմա, 
ոչ ալ տեղը: Այս հար ցը կը պատ կա նի Սփիւռ քին՝ իր բոլոր պաշ տօ
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նա կան կառոյց նե րով: Այս կառոյց նե րու միա հա մուռ համա ձայ նու
թե ամբ՝ կանո նագր ման և բարե կարգ ման մշա կու մը խիստ գիտա
կան հիմունք նե րով պէտք է վստա հո ւի սփիւռ քա հայ (իմա՝ Սփիւռ քի 
տարած քին ծնած և մեծ ցած հայա խօս մաս նա գէտ ներ) լեզո ւա բան–
գիտ նա կան նե րէ և հմուտ, բանի մաց մտա ւո րա կան նե րէ կազ մո ւած 
յանձ նա ժո ղո վի մը, որուն պատ րաս տած ծրա գի րը համընդ հա նուր 
հաւա նու թե ան արժա նա նա լէ ետք միայն կը գոր ծադ րո ւի կառոյց
նե րէն ներս (դպրո ցա կան–ուսում նա կան ցանց, մամուլ, գրա կա նու
թիւն, հեռա տե սիլ և այլն): Յիշե ալ յանձ նա ժո ղո վին հաւա սա րա պէս 
և պար տա դիր կեր պով պէտք է մաս նա կից ըլլան հայ րե նի լեզո ւա
բան–գիտ նա կան ներ, որոնց հմտու թիւ նը ոչ միայն բարե րար կեր
պով կը նպաս տէ ծրա գի րի բարե յա ջող մշակ ման, այլև եթէ երբեք օր 
մը Հայաս տա նի մէջ վերա կանգ նո ւի աւան դա կան ուղ ղագ րու թիւ նը, 
կ’ապա հո վէ և կ’երաշ խա ւո րէ մէկ և միաս նա կան ուղ ղագ րու թիւն՝ 
համայն հայու թե ան համար:

Բ. Երկ րորդ հար ցի կապակ ցու թե ամբ զիս մտա հո գո ղը ոչ թէ Արևմ
տա հա յե րէ նի ուսուց ման դժո ւա րու թիւն ներն են, այլ նորա հաս սերուն
դի անտար բե րու թիւ նը մայ րե նի լեզո ւի նկատ մամբ: Դժո ւա րու թիւն նե
րը բոլո րիս ալ ծանօթ են, հետև ա բար աւե լի գործ նա կան և իմաս տա լից 
պիտի ըլլար խօսիլ այդ բար դու թիւն նե րը յաղ թա հա րե լու մասին: Ըստ 
իս՝ ամե նէն յու սա լից ճանա պար հը հայա խօս միջա վայր ստեղ ծելն է՝ 
քանի մը այլ քայ լե րու առըն թեր:

Նախ` երա խա յին մէջ պէտք է տպա ւո րել այն համոզ մուն քը, թէ 
հայե րէն կամ որևէ այլ լեզու սոր վի լը մեծ առա ւե լու թիւն է թէ՛ նիւ թա
կան–մաս նա գի տա կան, թէ՛ մտա ւոր–մշա կու թա յին առում նե րով: Ապա
գայ աշխա տան քա յին ասպա րէ զէն ներս, տեղա կա նէն զատ այլ լեզու
նե րու տիրա պե տո ղը աւե լի մրցու նակ կ’ըլլայ և իր մրցա կից նե րէն աւե
լի իրեն նախընտ րու թիւն կը տրո ւի համա պա տաս խան վար ձատ րու
թե ամբ: Յետոյ, իւրա քան չիւր լեզու այդ լեզո ւով ստեղ  ծուած մշա կույ թի 
բանա լին է: Տար բեր մշա կույթ նե րու ծանօ թա նա լը կը լայնց նէ սոր վո ղի 
մտա հո րի զո նը, կը ներշն չէ ինք նավս տա հու թիւն և կը պար տադ րէ յար
գանք ընկե րա յին շրջա նակ նե րէ ներս:

Երկ րորդ՝ հայե րէն սոր վի լը հայ երա խա յին կ’օգնէ իր հարա զատ 
ինք նու թիւ նը, իր ծնող նե րը, իր ժողո վուրդն ու հայ րե նի քը, մշա կույթն 
ու կեն սա փի լի սո փա յու թիւ նը աւե լի ճիշտ և խորունկ կեր պով ընկա լե լու 
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և հասկ նա լու: Երե խան կը ձեր բա զա տո ւի «աստան դա կա նի» հոգե բա
նու թե նէն և կը սնու ցա նէ պատ կա նե լ ու թե ան և հետև ա բար ինք նավս
տա հու թե ան զգա ցում՝ «օտար, ամա յի ճամ փե քի վրա» և այս պի սով կը 
դառ նայ ինք նա հաս տատ մաս նա կից տեղա կան կեան քին՝ իր բոլոր 
հար թու թիւն նե րով:

Երրորդ՝ հայա խօս միջա վայր ստեղ ծե լը որպէս համայն քա յին ծրա
գիր: Մեկու սա ցած հայ աշա կեր տը կամ ուսա նո ղը չի կրնար լիո վին 
«հայա նալ» նոյ նիսկ եթէ ընտա նի քը ըլլայ հայա խօս և ունե նայ իտէ
ա լա կան ուսու ցիչ ու դասա գիրք: Այս պարա գա յին հայե րէն սոր վի լը 
որոշ չափով զուրկ է իմաս տէ և գործ նա կա նու թե նէ: Պէտք է ստեղ ծել 
հայա խօս միջա վայր, ուր հայե րէն սոր վո ղը ծանօ թա նայ և հաղոր
դակ ցի իր նման նե րու հետ՝ այդ պի սով դուրս գալով իր անմի ջա կան 
նեղ շրջա նակ նե րէն: Այս տեղ արդէն իր դերը պէտք է խաղայ համայն
քը կամ գաղու թը՝ ձեռ նար կե լով զանա զան, հետաքրք րա կան այն պի
սի միջոց նե րու և միջո ցա ռում նե րու, որոնք արձա գան քեն և զար գաց
նեն թէ՛ անհա տա կան, թէ՛ խմբա յին նախա սի րու թիւն ներ: Օրի նա կ՝ 
կարե լի է կազ մա կեր պել երգ չա խում բեր, թատե րա կան խմբակ ներ 
(աշա կերտ նե րը իրենք պէտք է գրեն իրենց կարճ թատե րա խա ղե րը, 
իրենք «բեմադ րեն» և ստանձ նեն դերե րը և այլն), հանե լուկ ներ լու ծե
լու, երաժշ տա կան–կատա րո ղա կան, թարգ մա նա կան–թարգ ման չա
կան մրցում ներ, հայե րէ նով էլեկտ րո նա յին նամա կագ րու թիւն և այլն՝ 
միշտ խրա խու սա կան պար գև նե րով և մրցա նակ նե րով գնա հա տե լով 
մաս նա կից նե րը: Համո զո ւած եմ, որ այս պի սի այլ բազում միջոց ներ 
և միջո ցա ռում ներ կան, որոնք կրնան կեան քի կոչո ւիլ տեղա ցի հնա
րա միտ կրթա կան մշակ նե րու կող մէ և պատ շա ճե ցո ւիլ տեղա կան 
պայ ման նե րուն: Նոյն քան կարև որ է յաջորդ քայ լը՝ հայե րէն սոր վող
նե րու միջ–գաղու թա յին տարե կան հան դի պում–մրցում նե րը ինչ պէս 
հարև ան համայնք նե րու, այն պէս ալ ամբողջ հիւ րըն կալ երկ րով մէկ: 
Անշուշտ, հայ րե նի քի հետ անմի ջա կան, սերտ կապեր հաս տա տե լը 
պէտք է ըլլայ կեդ րո նա կան մտա հո գու թիւն նե րէն և նպա տակ նե րէն 
մին: Ուրեմն, հայա խօս ընտա նի քին ջան քե րը, բարձ րո րակ դասա
գիր քի մը արդիւ նա ւէ տու թիւ նը և որա կե ալ, պրո ֆե սի ո նալ ուսու ցիչ
նե րու աշխա տան քը կրնան արգա սա ւո րո ւիլ միայն համայն քին կող
մէ հովա նա ւո րո ւող հայա խօս շրջա պա տի մը մէջ:

Խիստ, շատ խիստ կարև որ է, որ այս պի սի նպա տակ նե րը և միջո
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ցա ռում նե րը չմե կու սաց նեն հայ համայն քը հիւ րըն կալ երկ րի ընկե րա
յին, մշա կու թա յին, քաղա քա կան և տնտե սա կան կեան քէն՝ համայն քը 
այդ պի սով մատ նե լով ճահ ճա յին լճաց ման, այլ ընդ հա կա ռա կը, բոլոր 
միջոց նե րով և հար թու թիւն նե րով նպաս տեն տեղա կան կեան քին, նոյ
նիսկ եթէ հնա րա ւոր ըլլայ, ներ մու ծե լով հայ կա կան արժեք ներ տեղա
կան մշա կոյ թէն ներս: Փափուկ և կարև որ խնդիր՝ որուն պէտք է մեր
ձե նանք հաւա սա րակ շիռ համար ձա կու թե ամբ, լուրջ պատաս խա նատ
ւու թե ամբ և հասուն աչալր ջու թե ամբ:

Նիւ թա կան մեծ միջոց ներ պէտք են այս բոլո րն իրա կա նաց նե լու համար, 
բայց, ըստ իս, կար ծէք առ այժմ սա է միակ «մոգա կան գաւա զա նը»:

Գ. Դասա գիր քը ծրագ րե լէ առաջ պէտք է պատաս խա նել հետև ե ալ 
երեք հար ցում նե րուն.

1.  Որո՞ւ համար կը նախա տե սո ւի այս դասա գիր քը, հայա խօս նե րո՞ւ, 
թէ՞ ոչ հայա խօս նե րու համար:

2.  Ո՞ր մակար դա կի համար: Ինչ պէս գիտէք, Սփիւռ քի տարած քին 
կան շաբա թօ րյա, կիրակ նօ րյա, ամե նօ րյա, երկ րոր դա կան–միջ
նա կարգ դպրոց ներ և համալ սա րա նա կան դասըն թացք ներ:

3. Ինք նու սո՞յց, թէ՞ կրթա կան հիմ նարկ նե րու դասա գիրք:
Ես դասա ւան դած եմ համալ սա րա նա կան մակար դա կի վրայ, ոչ 

հայա խօս ուսա նող նե րու: Հետև ա բար, իմ դիտար կում ներս և առա
ջարկ ներս կ’արտա ցո լեն իմ այդ փոր ձա ռու թիւնս և փորձս: (Միւս 
մակար դակ նե րուն համար կան շատ մը գիր քեր և դասա գիր քե րու 
շար քեր: Ասոնց մէ յատուկ ուշադ րու թե ան արժա նի են, այլև ուսա նե լի ու 
օրի նա կե լի, Սիլ վա Տէր Ստե փա նե ա նի՝ ման կա վար ժա կան սկզբունք
նե րով հրա տա րա կած դասա գիր քե րու շար քը, զանա զան մակար դակ
նե րու համար):

Հասկ նա լի պատ ճառ նե րով, այս դասա գիր քը պէտք է պատ րաս
տո ւի ի ծնէ Արևմ տա հա յե րէն խօսող գիտ նա կան–մաս նա գէտ նե րու 
կող մէ: Նկա տի ունե նա լով Սփիւռ քի բազ մա զա նու թիւ նը և հիւ րըն կալ 
երկիր նե րու այլա լե զու մշա կոյթ նե րը՝ կարե լի չէ տառա ցի օ րէն «միաս
նա կան» դասա գիրք ստեղ ծել: Սակայն կարե լի է ընդ հա նուր «մայր» 
դասա գիրք մը ստեղ ծել միաս նա կան ֆոր մա տով: Այս պէս՝

Մայր դասա գիր քի բովան դա կու թիւ նը կը բաղ կա նայ քերա կա նա
կան և շարա հիւ սա կան հիմ նա կան գիտե լիք նե րէ:

Հեղի նակ(ները) պէտք է ուշադ րու թիւն դարձ նեն պոլ սա հայ, միջին–
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արև ե լե ան, ֆրան սա հայ և ամե րի կա հայ ժամա նա կա կից գրա կան 
լեզու նե րու ակնյայտ կամ ցայ տուն տար բե րու թիւն նե րուն և նախընտ
րու թիւն տան անոնց մէ որևէ մէկուն (սովո րա բար միջին–արև ե լե ան, 
Լիբա նան և այլն) քերա կա նա կան, շարա հիւ սա կան և ոճա կան գոր
ծա ծու թիւն նե րուն:

Թէև կան դասա գիր քեր կազ մե լու մեթո դա կան–մեթո դա բա նա
կան զանա զան մօտե ցում ներ, սակայն նախընտ րե լի է «աւան դա կան» 
մօտե ցու մը:

Մայր կաղա պա րը գոր ծա ծե լով որպէս օրի նակ՝ պէտք է պատ րաս
տել դասա գիր քեր՝ արա բա խօս, անգ լի ա խօս, իսպա նա խօս և ֆրան
սա խօս ուսա նող նե րու համար:

Բառա պա շա րը պէտք է կազ մել հայե րէ նի և այս լեզու նե րու յաճա
խա կա նու թե ան բառա րան նե րու հիման վրայ:

Թեմա նե րու լու սա բա նու մը պէտք է տար բե րի ըստ լեզո ւի: Օրի նակ՝ 
բոլոր լեզու նե րու համար պէտք է ծան րա նալ հայե րէ նի յարա կա տար 
դեր բա յի գոր ծա ծու թիւն նե րու վրայ, անգ լի ա խօս նե րու պարա գա յին՝ 
ըղձա կան եղա նա կի և հոլով նե րու վրայ և այլն:

Պէտք է շեշ տել հայե րէ նի և այս լեզու նե րու միջև եղած նմա նու թիւն
նե րը, զու գա հեռ նե րը, ինչ պէս նաև տար բե րու թիւն նե րը, նիւ թի աւե լի 
դիւ րին ընկալ ման և իւրաց ման համար:

Հայ կա կան մշա կոյ թը պէտք է ներ կա յա ցո ւի պատ շա ճօ րէն, նա խա 
դա սու թիւն նե րու, վար ժու թիւն նե րու և այլ տեքս տե րու մէջ:

Նմա նա պէս, պէտք է լու սա բա նել տեղա կան մշա կոյ թը, ինչ պէս նաև 
տեղա կան և հայ կա կան մշա կոյթ նե րու առն չու թիւն նե րը, երկու ժողո
վուրդ նե րու յարա բե րու թիւն նե րը, պատ մա կան թէ ժամա նա կա կից:

Խիստ կարև որ է, որ բառա պա շա րը ըլլայ «կեն դա նի», «շնչող և 
հնչող» և արտա ցո լէ նաև գիտու թեան, տեխ նի կա յի ժամա նա կա կից 
առա ջըն թա ցը, ինչ պէս նաև Հայաս տա նի պետա կան–քաղա քա կան 
կառոյց նե րը, աշխար հագ րու թիւ նը և այլն:

Այս բոլո րը, անշուշտ, ընդ հա նուր դիտար կում ներ են: Վստա հա բար, 
դասա գիրք(երու) կազ մու թե ան ընթաց քին շատ մը այլ ուշադ րու թե ան 
արժա նի նկա տա ռում ներ և երև ոյթ ներ ալ ի յայտ կու գան և կը գտնեն 
իրենց լու ծու մը այս ծրա գի րի շրջա նակ նե րուն մէջ:

Շնոր հա կա լու թիւն:
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
«Բագին» ամսագրի խմբագիր
Ֆրանսիա

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԵՒ ԻՒՐԱՑՈՒՄԸ ԷԱԿԱՆ` 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ԵՒ ՄԻԱՑՄԱՆ

Սփիւռ քի նախա րա րու թիւ նը հրա ւի րած էր ԱՐԵՒՄ ՏԱ ՀԱ ՅԵ ՐԷ ՆԻ 
ուսուց ման օրա կար գով խորհր դա ժո ղով, «Արեւմ տա հա յե րէ նի 
ուսուց ման վիճա կը Սփիւռ քում» օրա կար գով, որուն մաս նակ ցե ցան 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թե նէն եւ տար բեր երկիր նե րէ ուսու ցիչ
ներ, դասա խօս ներ, գրող ներ: Սփիւռ քի նախա րար տիկին Հրա նուշ 
Յակո բե ան տեւա բար ներ կայ եղաւ, լսեց, արձա նագ րեց: Պարզ, 
ձեւա կան ներ կա յու թիւն մը չեղաւ:

Խորհր դա ժո ղո վը յատ կան շո ւե ցաւ լրջու թե ամբ, հայե րէ նի հար ցը 
ընդ հան րա պէս քննո ւե ցաւ: Ժողո վա կան նե րը գիտա կից հաւատ քով 
արտա հա յտո ւե ցան այն մասին, որ հայու թե ան գոյու թե ան տեսան
կիւ նէ որո շիչ դեր ունի ազգա յին լեզուն` «ընդու նե լով ՀԱՅՈՑ 
ԼԵԶՈՒՆ որպէս հայ կա կան ինք նու թե ան հիմ նա կան բաղադ րիչ եւ 
պահ պան ման կարե ւո րա գոյն ազդակ»:

Խորհր դա ժո ղո վի աւար տին հրա պա րա կո ւած Յայ տա րա րու թե
ան եզրա կա ցու թիւ նը կը բնո րո շէ հասա րա կաց կամ քը, զոր ուշադ
րու թե ամբ հարկ է կար դալ եւ տէր ըլլալ ըսո ւա ծին. «Կոչ կ’ընենք 
սփիւռ քե ան եւ հայաս տա նե ան բոլոր կառոյց նե րուն գլխա ւոր հիմ
նախն դիր համա րել հայա պահ պա նու թիւ նը Սփիւռ քի մէջ եւ յատ
կա պէս հայ դպրո ցի պահ պա նու մը եւ զար գա ցու մը, ինչ պէս նաեւ 
հետե ւո ղա կա նօ րէն նպաս տել արեւմ տա հա յե րէ նի՝ որպէս ազգա յին 
արժէ քի պահ պան ման եւ զար գաց ման» (ընդգծ. Յ.Պ.): Այս եզրա
կա ցու թիւ նը չի խօսիր արեւմ տա հա յե րէ նի շիջ ման մասին: Յաճախ 
նշո ւե ցաւ, որ, ըստ Սահ մա նադ րու թե ան, Հայաս տա նի Հան րա
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պե տու թե ան լեզուն հայե րէնն է, այդ քա՛ն: Այս իրո ղու թե ան հարկ է 
գիտակ ցիլ պետու թե ան եւ այլ մակար դակ նե րու աշխա տանք նե րու 
պարա գա յին:

Կար դա ցո ւե ցան բազ մա թիւ զեկու ցում ներ, եղան անկաշ կանդ 
վիճար կում ներ: Խորհր դա ժո ղո վի արձա նագ րու թիւն նե րը պահո ւած 
են եւ զեկու ցում նե րուն հետ լոյս պիտի տես նեն: Ինչ պէս կը նշէ յայ
տա րա րու թիւ նը, նախա րա րու թիւ նը «պատ րաս տա կա մու թիւն» կը 
յայտ նէ օժան դա կե լու արեւմ տա հա յե րէ նի ուսուց ման, նաեւ արեւմ
տա հա յե րէ նի ուսուց ման «միաս նա կան դասա գիր քե րու» ստեղծ
ման` կանո նա կար գե լով տար բե րու թիւն նե րը:

Անբ նա կան պիտի ըլլար չխօ սիլ «ուղ ղագ րու թե ան» հար ցի 
մասին, մանա ւանդ որ շատե րու համար դասա կան կամ մես րո պե
ան ուղ ղագ րու թիւ նը կը համա րո ւի «Արեւմ տա հա յե րէ նի ուղ ղագ րու
թիւն»: Ծանօ թաց ման եւ ուսուց ման գծով կարե ւոր քայլ կարե լի է 
համա րել այն, որ համալ սա րա նա կան մակար դա կով այժմ կ’ուսու
ցո ւի Արեւմ տա հա յե րէ նը, նաեւ դպրոց նե րու աւագ դասա րան նե րուն 
մէջ, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թիւն եւ Արցա խի: Բացի լեզո ւէն, 
ուշադ րու թե ան առար կայ եղաւ Սփիւռ քի մէջ հայ գրա կա նու թե ան 
ուսու ցու մը:

Ի հար կէ, Սփիւռ քի դպրոց նե րը անխու սա փե լի օ րէն երկու լեզու 
պիտի սոր վեց նեն եւ այդ պայ ման նե րուն մէջ հայե րէ նը առա ջին 
լեզու չէ: Այս կացու թիւ նը տար բեր ձեւե րով կը ներ կա յա նայ մէկ երկ
րէ միւսը: Պատ րաս տո ւե լիք դասա գիր քե րը այդ զանա զա նու թիւն
նե րը նկա տի պիտի ունե նան:

Ուղ ղագ րու թե ան հար ցին հետ խօսո ւե ցաւ նաեւ հայե րէ նի բառամ
թեր քի եւ շարա հիւ սու թե ան զտման եւ հարս տաց ման մասին, մանա
ւանդ լեզուն ձեր բա զա տե լու համար աղճա տու մէ եւ օտար բառե րու 
վայ րագ ներ խու ժու մէ:

Խորհր դա ժո ղո վը յատուկ կեր պով քննեց այն, որ Սփիւռ քի, մաս
նա ւո րա բար նոր սերուն դին համար, Արեւմ տա հա յե րէ նը կը բերէ 
լեզո ւամ տա ծո ղու թիւն եւ ցարդ կը մնայ հաղոր դակ ցե լու հասա րակ 
յայ տա րար, միջոց:

Խիստ հետաքրք րա կան էր ՀԲԸՄ–ի հեռա վար քոլէ ճի արեւմ
տա հա յե րէ նի ուսուց ման ծրա գիր նե րուն եւ առանձ նա յատ կու
թիւն նե րուն մասին զեկու ցու մը: Այս համա կարգ չա յին–համա
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ցան ցա յին ծրա գի րը տարի քի եւ հեռա ւո րու թիւն նե րու սահ մա նա
փա կում ներ չու նի:

Խորհր դա ժո ղո վի աւար տին ստեղ ծո ւե ցաւ գոր ծե լու կոչո ւած 
մար մին մը, որուն մէջ ընդգր կո ւե ցան Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թե նէն եւ Սփիւռ քէն ուսու ցիչ ներ եւ մտա ւո րա կան ներ:

Կացու թիւ նը կը պահան ջէ բոլոր ուժե րու՝ անհատ ներ եւ կազ մա
կեր պու թիւն ներ, անվե րա պահ գոր ծակ ցու թիւ նը, որպէս զի հայե ցի 
կրթու թիւ նը յաջո ղի, չըլ լայ հոգե պա րար ճառ: Այս ձեւով կ’իրա կա
նա նայ ոչ ձեւա կան հայա պահ պա նու մը, որուն մասին խօսիլ կրկնո
ւող սովո րա մո լու թիւն է, ծէս:
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ՀԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՅՈՒՐՔՉԵԱՆ
Լեզվաբան
Հունաստան

ՀԱՅԵՐԷՆԻ–ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԲԱՐԴ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸ. ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ 
ԵՒ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ` 

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Նախակր թու թե ան եւ միջ նա կարգ կրթու թե ան իբր առանցք 
որդեգ րած թեմա նե րէս առա ջի նը` ուսու ցի չի ման կա վար ժա կան հիմ
նա կան պատ րաս տու թիւ նը (լայ նօ րէն պիտի անդ րա դառ նամ աւե լի 
վար), էական այն գոր ծօնն է, որ կարե լի կը դարձ նէ անոր անձ նա
կան որա կա ւոր ներ կա յու թիւ նը դասա րա նի մէջ, աշա կեր տի արթ
նա ցում–շահագրգ ռու մը, եւ դասա ւանդ ման փոխ գոր ծօ նու թիւ նը 
(interactivity):

Ուրիշ գոր ծօն ներ, ինչ պէս աւան դո ւող նիւ թին` հայե րէ նին տիրա
պե տու մը, պարզ է որ անտե սե լի չեն. բայց գիտե լիք նե րու լուրջ «ծրար» 
մը դրա կան արդիւն քի երաշ խիք չէ բնաւ, ինչ պէս որ չեն առհա սա րակ` 
լեզո ւա բա նա կան–բանա սի րա կան մշա կում նե րը, ուսու  ցա նե լի նիւ թի 
ծրագ րում նե րը, կամ, նոյ նիսկ, մեթո տով պատ րաս տո ւած դասա գիր
քեր: Հիմ նա կա նը` թանձ րա ցա կան, կոնկ րէտ դասա ւան դու մի որակն է, 
եւ անոր աղբիւր` ուսու ցի չի նախա պատ րաս տու մը իբր ման կա–հոգե
բան եւ ման կա վարժ, իր կար գին հիմ նո ւած խառ նո ւած քա յին սկզբնա
կան հակու մի վրայ, հին բառով մը` կոչու մի վրայ:

Շատ տեղ կը շարու նա կենք ուսու ցի չին մէջ տես նել ԲՈՒ Հէ մը 
ճարո ւած գիտե լիք ներ փոխադ րող մաս նա գէտ, եւ ո՛չ, առաջ նա հեր թա
բար, հոգե բան–ման կա վարժ, որ գիտէ մթնո լորտ ստեղ ծել, սոր վեց
նել` սիրց նե լով իր նիւ թը:

Այս եզրա յան գում նե րը հաւա քած ենք Սփիւռ քի տար բեր–տար բեր 
գօտի նե րը եւ դպրոց նե րը մեր գոր ծու ղում նե րէն, ըլլա՛յ այդ դպրոց նե
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րուն օժան դա կե լու կան չո ւած, ըլլա՛յ իբր պատ րաս տու թիւն` դասա
գիր քե րու եւ ման կա վար ժա կան օժան դակ հրա տա րա կու թիւն նե րու 
մեր շար քե րու հրա տա րա կու թե ան կամ վերա նա յու մի (գլխա ւոր նե րը` 
«Հայ րե նի Աղբիւր» շարք, ցած Միջ նա կար գի. «Հայ Կեանք եւ Գրա
կա նու թիւն»` միջ նա կար գի վերի կար գե րու: Աւե լիի համար, տե՛ս մեր 
կայ քը` http://n.domaindlx.com/kurkjian/):

Գիտե լիք նե րու պարզ շտե մա րա նի ժամա նա կավ րէպ այս պատ
կե րա ցու մը այսօր ման կա վար ժու թե ան եւ ուսուց ման մեթոտ նե րու 
նուա ճում նե րու աշխար հի մը մէջ առաջ նա հեր թու թիւն նե րու իսկա կան 
խախ տում կը ստեղ ծէ, եւ իմ համո զու մով` կը կայաց նէ հար ցե րուն 
հար ցը:

Այլա պէս, ինչ պէ՞ս բացատ րել, որ՝
1. հայե րէ նի ուսուց ման եւ արդիւնք նե րու համա պատ կե րը յաճախ, 

դպրո ցէ դպրոց եւ նոյ նիսկ դասա րա նէ դասա րան, այն քա՛ն հիմ նա
կան տար բե րու թիւն ներ կը ցու ցադ րէ, եւ դժբախ տա բար` դրա կան 
արդիւնք նե րու կը հան դի պինք նուազ յաճախ, չըսե լու համար` հազո
ւա դէ պօ րէն.

2. նախ` հայա խօս միջա վայ րի դպրոց նե րու մէջ, հայե րէ նի հան
դէպ հետաքրք րու թիւ նը յաճախ արհա մար հե լի է: Կացու թե ան առջեւ 
գոր ծա ծո ւող կարծ րա տիպ չքմե ղանք նե րը` «նոր սերուն դը անտար բեր 
է» կամ «ժամա նակ նե րը փոխո ւած են» եւն., կը հեր քո ւին վերը նշո ւած 
փոք րա թիւ դրա կան արդիւն քի պարա գա նե րով իսկ.

3. օտա րա խօս միջա վայ րի նախակր թա րան նե րու մէջ, մինչ շարք մը 
ուսու ցիչ ներ ձեռն թափ կ’ըլլան աշա կերտ նե րը հայե րէ նի գոր ծա ծու թե
ան վար ժեց նե լէ՝ պնդե լով, որ շաբա թա կան հինգ–վեց պահը անբա ւա
րար է, որ ընտա նե կան–արտա քին միջա վայ րե րու օտա րա խօ սու թիւ
նը անյաղ թա հա րե լի արգելք է, միւս կող մէ` իրենց պաշ տօ նա կից նե
րէն ոմանք, նո՛յն պայ ման նե րու տակ (երբեմն կող քի դասա րա նի մը 
մէջ...), կը յաջո ղին տղա քը հետաքրք րել հայե րէ նով, սիրեց նել եւ կը 
սոր վեց նել զայն, առաջ նա հեր թու թիւն շահիլ անոր հաշո ւին. նոյ նիսկ` 
երբեմն ի հեճուկս գայ թակ ղող (երբեմն բարե բախ տա բար նաեւ հրճո
ւող) ծնող նե րու: Լսած եմ նաեւ զար ման քը դրսե ցի հիւ րե րու, հայա
խօս երկիր նե րէ կամ Հայ րե նի քէն եկած, որոնք յաճախ օտա րա խօս 
կամ խառնամուս նու թե ան պտուղ երե խա ներ լսե լով կը հարց նեն` «Այս 
հայե րէ նը ո՞ւր սոր ված են...»:
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Ըսի, որ այս երեք կէտե րով նշո ւած սփիւռ քե ան պատ կեր նե րուն, 
դրա կան եւ ժխտա կան բեւեռ նե րուն կը հան դի պինք յաճախ նո՛յն միջա
վայ րին մէջ, կողք–կող քի: Անոնք կը պար զո ւին նո՛յն ծրա գի րը, թէկուզ 
տեղա կան ծրա գիր, եւ նո՛յն դասա գիր քե րը գոր ծա ծող նե րու միջեւ: Եւ 
դեռ պէտք չէ մոռ նալ, որ լեզո ւի ուսուց ման պետա կան համա կար գեր 
(ամէն տեղ – հոս Հայաս տան թէ արտա սահ ման) նոյն պէս կը պար զեն 
շատ անհա ւա սար պատ կեր ներ, հակա ռակ միա ցե ալ ծրա գիր նե րու 
եւ դասա գիր քե րու համա տա րած գոր ծա ծու մին: Ուրեմն պէտք է զգու
շա նալ կացու թիւ նը անմի ջա պէս (ու առաջ նա հեր թա բար) վերագ րե լէ 
միա ցե ալ ծրա գի րի եւ ուսուց ման գոր ծիք նե րու պակա սին: Կրթա կան 
պատ շաճ ծրա գիր մը, միա ցե ալ եւ համա կար գե ալ, բաղ ձա լի գոր ծօն է 
անկաս կած. նոյն պէս անշուշտ լեզո ւի ուսուց ման ընդու նե լի գոր ծիք նե
րը` դասա գիր քե րը: Բայց մայ րե նի լեզո ւի եւ գրա կա նու թե ան ուսուց
ման ոսկի բանա լին ասոնց մէ ո՛չ առա ջինն է (ծրա գի րը), ոչ իսկ` երկ
րոր դը (դասա գիր քը): Այլ` կեն դա նի դասա ւան դման եւ արթ նա ցու մի, 
շահագրգ ռու մի մեթոտ նե րու սիս տե մա թիք աւան դու մը ուսու ցի չին եւ 
անոնց գոհա ցու ցիչ իւրա ցումն ու կիրար կու մը:

Առաջ նա հեր թու թե ան այս հար ցը, իր ստեղ ծած շփո թով, կը կազ մէ 
առա ջին բար դու թիւ նը Սփիւռ քի մէջ հայե րէ նի ուսուց ման գոր ծին: Կը 
դիմագ րա ւենք իսկա պէս բարդ մար տահ րա ւէր մը, առա ջին հակա ռա
կորդ ունե նա լով, ահա վերապ րուկ նե րը հինէն մնա ցած ման կա վար
ժու թե ան մը՝ սոս կա կան գիտե լիք նե րու ման կա վար ժու թիւն, որ այսօր, 
մեթոտ նե րու խօլ մրցակ ցու թե ան աշխար հի մը մէջ, աւե լի՛ եւս ժամա
նա կավ րէպ կը ներ կա յա նայ – եւ անմր ցու նակ...

Առա ջին անհ րա ժեշ տու թիւն` աշա կեր տի արթ նա ցում–շահագրգ ռու
մը (motivation). դասա ւանդ ման կապակ ցու մը կեան քին:

Հայե րէ նի եւ հայ գրա կա նու թե ան ուսուց ման գլխա ւոր, անշր ջան
ցե լի սկզբունք նե րը պիտի ըլլան կեն դա նու թիւն եւ կազ մա կեր պո ւա
ծու թիւն (ուրիշ բառե րով` ներու ժու թիւն եւ մեթո տայ նու թիւն) – աշա
կեր տա կեդ րոն մօտե ցու մով, այսինքն՝ հիմ նո ւած մանուկ–պատա նիի 
հոգե բա նու թե ան փորձ նա կան ճանա չու մին եւ շահագրգ ռու թիւն նե
րուն վրայ:

Կրկնակ այս սկզբունք նե րը կիրար կե լի են ե՛ւ լեզո ւի, ե՛ւ գրա կա նու
թե ան ուսու ցու մին: Կեն դա նի պիտի ըլլալ լեզու–առար կան, ինչ պէս իր 
փոխանց ման, աւանդ ման ձեւը: Նոյ նը` գրա կա նու թիւն–առար կան, ե՛ւ 
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իբր դասա նիւթ, ե՛ւ իբր աւան դում, սեր տօ րէն պիտի առն չո ւի կեան քի 
հար ցե րուն՝ ձգտե լով միան գա մայն պատա նի ին մօտ մշա կե լու գեղա
գի տա կան ճաշակ:

Աշա կեր տա կեդ րոն մօտե ցու մով կեն դա նի, բայց ե՛ւ մեթո տիկ 
դասա ւան դու մի մը սկզբուն քա յին այս հրա մա յա կան նե րը կարիք 
ունին շեշ տո ւե լու ամէն տեղ, քանի ամէն տեղ առկայ է անոնց անտե
սու մին վտան գը, թիրախ նե րու սխալ սահ մա նու մի կամ/եւ սովո րա մո
լու թե ան` ռու թի նի բերու մով: Ըսեմ–անց նիմ` անոնք, բացի Սփիւռ քէն, 
կարի քը ունին արժե ւո րո ւե լու ըստ էու թե ան` նաեւ հայ րե նի կրթա կան 
համա կար գէն ներս: Որքան ալ, այս առթիւ կ’արժէ նշել, հոս` Երե ւան, 
վեր ջերս, կը հան դի պինք մեթո տա բա նա կան ուշագ րաւ առաջըն թա ցի 
առանձ նա ցած երե ւոյթ նե րու (ինչ պէս – ինծի ծանօթ նե րէն– նախա
կրթա կան կար գե րու «Մեր Մայ րե նին» շար քը` յատ կա պէս իրեն ընկե
րա ցող «Ուսուց չի Ձեռ նարկ»ներով):

Ման րա մաս նե լով` հայե րէ նի եւ հայ գրա կա նու թե ան ուսու ցու մը, 
ո՛ւր ալ ըլլայ, պար տի ամէն գնով խու սա փիլ երկու թակարդ նե րէ.–

Առա ջին խու սա փե լին ակա դե մա կան բրա ծոյ դասա ւան դումն է, 
պատա նի հոգի նե րու առջեւ նետո ւած լեզո ւա գի տա կան–լեզո ւա բա
նա կան չոր գիտե լի քը. կամ գրա կա նու թե ան պարա գա յին` նոյն քան 
չոր գրա պատ մու թիւնն ու գրա կա նա գի տու թիւ նը:

Ապա` երկ րորդ սխալ` հայե րէ նի եւ հայ գրա կա նու թե ան «սիրո ղա
կան» ուսու ցու մը, որ ընդ հան րա պէս դասը կը վերա ծէ գրա կան պատա
հա կան հատո ւած նե րու վրայ պատա հա կան եւ կցկտուր «զրոյց»ի մը 
– ըլլա՛յ ցած միջ նա կար գի մէջ (լեզու–գրա կան հատուած ներ), ըլլա՛յ 
բարձր միջ նա կար գի (գրա պատ մա կան–գրա վեր լու ծա կան նիւթ):

Ուսուց ման ոճի այս զոյգ թերի պատ կե րա ցում նե րը կրնան զան ցո
ւիլ միայն` ուսու ցի չին մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թե ամբ, պատ
րաս տու թիւն` կրկին` ոչ իբր գիտե լի քի շտե մա րան, այլ իբր հոգե
բան–ման կա վարժ, աշա կեր տի ամբող ջա կան աշխար հը ըմբռ նե լու եւ 
ուսու ցու մի ընթաց քը տնտես վա րե լու կարո ղու թե ամբ:

Իրա գործ ման պայ ման ներ.– Ուսու ցի չի ներ կա յու թիւն, ուսուց ման 
մեթոտ. աշա կեր տա կեդ րո նու թիւն եւ փոխ գոր ծօ նու թիւն (interactivite).–

Վերոն շե ալ սկզբունք նե րու իրա գործ ման պայ ման նե րը.–
Առա ջին` ուսու ցի չի դասա րա նա յին ներ կա յու թիւ նը.
Երկ րորդ` մեթո տի փոխ գոր ծօն, interactive բնոյ թը: Փոխ գոր ծօ
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նու թիւ նը` interactivity–ն, նոր բան չէ: Յամե նայն դէպս, աւե լի հին է, 
քան... բազ մա–մետի ա նե րու կող մէ իր «գիւ տը»: Կը բաւէ որ, մոռ նա լով 
անոր էլեկտ րո նա–տեխ նի կա կան կիրար կում նե րը, զայն սահ մա նենք 
իբր մշա կու թա յին–ուսու ցո ղա կան սերտ հաղոր դակ ցու թիւն:

Միա խառ նե լով ուսու ցի չի ներ կա յու թե ան եւ մեթո տի արդէն անբա
ժա նե լի զոյգ տար րե րը, հոս յիշեց նեմ հիմ նա կա նը.– Ուսու ցի չը դասա
նիւ թե րը պիտի գոր ծա ծէ ուժա կա նօ րէն, զանոնք տեւա բար բանեց նէ` 
ուսուց ման գոր ծըն թա ցին մէջ: Ասի կա կը նշա նա կէ նաեւ, որ ինքը շատ 
աւե լի պիտի լռէ, քան խօսի, եւ մանա ւանդ աշա կերտ նե րուն պիտի 
առիթ տայ խօսե լու, խօսակ ցե լու, նաեւ գրե լու/արտադ րե լու` նախած
րագ րո ւած ու ղեկա վա րո ւած ձեւով, կառու ցա յին վար ժու թիւն նե րու մէջ, 
որոնք զանոնք կը մղեն լեզո ւա կան ե՛ւ հոգե բա նա կան–ընդ հան րա կան 
ներ գոր ծօ նու թե ան: Բաներ` ներ կայ ման կա վար ժու թե ան մէջ շատ 
ծանօթ, բայց որքա՛ն հազո ւա դէ պօ րէն կիրար կո ւած մեր մէջ, հայե րէ նի 
ուսուց ման համար...

Աշա կերտ–աշա կերտ հորի զո նա կան հաղոր դակ ցու թե ան, փոխ
գոր  ծօ նու թե ան այս պի սի կիրար կում մը, հակադ րո ւող` ուսու ցիչ–աշա
կերտ ուղ ղա հա յե աց հաղոր դակ ցու թե ան,– կեն սա կան է ե՛ւ քիչ–հայա
խօս, ե՛ւ լրիւ–հայա խօս շրջան նե րու մէջ:

Քիչ–հայա խօս շրջան նե րու մէջ, պարզ է մեթո տա յին այս պի
սի սկզբուն քի կարիքն ու բարի քը: Կարճ ժամա նա կի մէջ, հայե րէ նը, 
«ուսու ցի չի հետ խօսե լու լեզո ւէ»` կրնայ դառ նալ միջաշա կեր տա կան, 
այսինքն հորի զո նա կան հաղոր դակ ցու թե ան լեզու, դասա րա նէն ետք 
նուա ճե լով արտա դա սա րա նա յին միջո ցը` խաղ ու զբօ սանք, հոն եւս 
համա պա տաս խան միջոց ներ գոր ծա ծե լով ի հար կէ:

Իսկ հայա խօս շրջան նե րու մէջ, ան կրնայ աշա կերտ նե րը դարձ նել 
անհա ւա տա լի ուղիղ հայե րէ նով արտա յայ տո ւող, խօսուն եւ ներ գոր
ծօն էակ ներ: Ասի կա` ո՛չ թէ տուե ալ դասա րա նի մը առանձ նաշ նոր հե ալ 
«փայ լուն»ներուն, այլ լայն մեծա մաս նու թե ան համար:

Հորի զո նա կան հաղոր դակ ցու թե ան այս սկզբուն քէն կրնան ծնիլ 
դասա րա նա յին գոր ծու նէ ու թե ան, պարապ մունք նե րու այլա զան սքե
մա ներ: Բոլոր պարա գա նե րուն` վար ժու թիւն նե րու «մեքե նան» այն
պէս պիտի լարո ւի, որ խօս քը` հար ցում եւ պատաս խան, որո նու մի 
պահանջ եւ գիւտ` անց նի տղոց միջեւ – մէկէն միւ սը: Եւ որքան կարե լի 
է` պատաս խան նե րու արժե ւո րու մը եւս (ճիշդ–սխալ, յաջող–անյա ջող 
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եւայլն) կատա րո ւի իրենց իրա ւա րա րու թե ամբ – անհա տա կան, ի հար
կին` եւ խմբա կան:

Քանի մը արագ օրի նակ ներ միայն թուե լով (վերա ցա կան չմնա լու 
մտա հո գու թե ամբ)` կարե լի է այս հիմամբ տղա քը լծել տուե ալ բառամ
թեր քով, կամ տուե ալ քերա կա նա կան պաշ տօ նով թէ՛ կառոյ ցով` 
նախա դա սու թիւն ներ կազ մե լու վար ժու թե ան: Եւ այս պէս` մեքե նան 
բանեց նել, դարձ նել: Շատ հասա րակ կրնայ թուիլ, բայց զար ման քով 
պիտի նկա տենք, որ րոպէ ներ` այլա պէս դան դաղ` այլեւս կը սահին 
արագ ու անզ գա լի...: Պայ ման է անշուշտ, որ խու սա փինք անտե ղի 
միջամ տու թիւն նե րէ (ուսու ցի չի երկա րա շունչ խօս քէ, «քարոզ»է). եւ որ 
պահենք արագ, կայ տառ կշռոյթ:

Նոյն պի սի հորի զո նա կան, փոխ–գոր ծօն սքե մա յի մը կարե լի է 
վերա ծել (անգիր) արտա սա նե լի կտո րի մը ստուգ ման պարապ
մուն քը, որ աւան դա կան ձեւով` բազ մա թիւ անգամ ներ կրկնո ւած 
արտա սա նու թիւն, այն քա՜ն ձանձ րա լի կ’ըլլայ առհա սա րակ: Բայց 
կը բաւէ, որ դասա րա նը վերա ծո ւի գնա հա տիչ ատե ա նի, տղա քը 
սոր վին արժե ւո րել իրենց դասըն կե րոջ արտա սա նա ծը (անոնք 
հիա նա լի կ’իւրաց նեն արժե ւոր ման անհ րա ժեշտ տար րե րը...), 
եւ մթնո լոր տը կը դառ նայ կեն դա նի: ոյն պի սի կեն դա նու թիւն կը 
ստեղ ծէ` դասըն կե րոջ մը զեկու ցու մի քննար կում–արժե ւո րու մը 
դասա րա նին յանձ նե լը:

Հոս յատուկ շեշտ մը կ’ուզեմ տալ քերա կա նու թիւն կոչո ւած 
դասա նիւ թին: Ուժա կան գոր ծար կու մի այս սկզբուն քը լրիւ ի զօրու 
կը մնայ այս մար զին մէջ եւս: Նախակր թա րա նի ե՛ւ Միջ նա կար գի 
քերա կա նու թիւ նը` պար տի ըլլալ լրիւ կիրա ռա կան, լեզո ւի դասին 
օրկա նա կան լրա ցու մը, եւ անոր պէս` հիմ նո ւած կառու ցա յին վար
ժու թիւն նե րու վրայ, լեզուն ճիշդ խօսիլ ու ճիշդ գրել սոր վեց նե լու 
ՄԻԱԿ միտու մով: Այսինքն` առանց դասը եւ աշա կեր տին ուղե ղը 
խճո ղե լու քերա կա նա կան գիտե լի քով ու եզրա բա նու թե ամբ: Այս 
շեշ տու մը անհ րա ժեշտ է հոս. դժբախ տա բար այսօր մեր մէջ միջ
նա կար գի դասա րան նե րու յաճախ կ’աւան դո ւին բանա սի րա կան 
բարձ րա գոյն հիմ նար կի նիւ թեր (թէկուզ եւ ծպտե ալ...), անխու սա
փե լի վնա սա կար հետե ւանք նե րով: Սխալ այս պատ կե րա ցու մին 
հաւա սա րա պէս պատաս խա նա տու են ե՛ւ արեւմ տա հայ հին ման կա
վար ժու թե ան վերապ րուկ նե րը, ե՛ւ հայ րե նի մեթոտ ներ, որոնք միջ
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նա կար գը կը շփո թեն բանա սի րա կան ԲՈՒ Հի հետ:
3. Ծրա գիր ներ եւ դասա գիր քեր: Մայ րե նի լեզու եւ «երկ րորդ» լեզու. 

ուսուց ման ուժա կան–նոր մեթոտ ներ. շրջա նա յին տար բե րու թիւն
ներ.–

ա. «Մայ րե նի լեզու»– «երկ րորդ լեզու» դասա ւան դում նե րու բացար
ձակ հակադր ման սխա լը.–

Կը խօսէ ինք մեր գոր ծի բար դու թե ան մասին. ահա՛ բար դու թիւն 
մը եւս.

Հայա խօ սու թե ան հար ցը, մանա ւանդ –բայց ոչ միայն– Սփիւռ քի 
մէջ, այսօր կը դրսե ւո րո ւի լեզու նե րու եւ «խօսո ղու թե ան» համաշ խար
հա յին տագ նա պի մը խոր քին վրայ:

Նորու թիւն չեմ ըսեր. արեւմ տե ան «մեծ» մշա կոյթ նե րը կը գտնո
ւին լեզո ւի ուսուց ման դժո ւա րու թիւն նե րու առջեւ: Պատ ճառ նե րը հան
րա յայտ են, յիշեց նեմ երկու բառով.– Նախ` Սփիւռք նե րու աճու մը, 
բազ մա ցու մը, առհա սա րակ տնտե սա կան ազդա կէ եկող: Այլա լե զու 
գաղ թա կան բազ մու թիւն ներ` որոնց պէտք է տեղա կան լեզու սոր վեց
նել: Ապա` դիմագ րա ւել պարա գան սեփա կա՛ն սերունդ նե րու, որոնց 
մէջ զգա լի համե մա տու թիւն կը կազ մէ «մայ րե նի լեզու» քիչ գիտ ցող, 
առհա սա րակ լեզո՛ւ քիչ գիտ ցող տեղա ծին–բնիկ տար րը: Կացու թիւն` 
որ «նուէր»ն է պատ կե րի քաղա քակր թու թե ան` բազ մա–մետի ա նե րու 
գերա ճուն զար գա ցու մով:

Միջ–սերն դա յին ներ կայ անհա ղոր դու թիւ նը, պատա նե կան «չխօ
սո ղու թիւ նը», տարի քին յատուկ այլան դա կո ւած ծած կա լե զու նե րու 
տարա ծուն կիրար կու մը – այս բոլո րը` նշած լեզո ւա–մշա կու թա յին 
երե ւոյ թիս ընկե րա–հոգե բա նա կան խոր քը կը կազ մեն:

Այս բար դու թիւն նե րը ահա կու գան պատո ւաս տո ւիլ` մե՛ր սեփա
կան նե րուն վրայ...

Մեծ մշա կոյթ նե րը դիմագ րա ւած են, կը դիմագ րա ւեն կացու թիւ նը 
(անշուշտ ոչ–անխառն յաջո ղու թե ամբ): Այսօր իրենց մօտ կը գտնենք լեզո
ւի կանո նա ւոր, քայլ առ քայլ ուսուց ման նոր, լուրջ բազ մա թիւ մեթոտ ներ/
դասա գիր քեր. սկզբնա պէս օտա րա ծին–օտա րա խօս ներ գաղ թող նե րու 
համար պատ րաս տո ւած` այս «երկ րորդ լեզո ւի» մեթոտ նե րը, աստի ճա
նա բար, ներ թա փան ցած են շատ մը «մայ րե նի լեզո ւի» մեթոտ նե րու ոլոր
տը, ներշն չած են զանոնք ուսուց ման իրենց կեր պե րով:

Հասկ նա լի է, որ «երկ րորդ լեզո ւի» ուսու ցու մը, դառ նա լով աւե լի 
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գիտա կան ու սիս տե մա թիք, իր ներ գոր ծօ նու թե ամբ մասամբ գրա ւէր 
մայ րե նի լեզո ւի ուսուց ման դաշ տը: Որ` անգ լի ա կան, ֆրան սա կան, 
գեր մա նա կան, սպա նա կան մշա կոյթ ներ իրենց բնիկ սերունդ նե րուն 
եւս տրա մադ րէ ին այս մեթոտ նե րը: Ի վեր ջոյ, մայ րե նին արժա նի է այդ
պի սի յար գան քի, եւ ո՛չ պատա հա կան ուսու ցու մի մը` ներ կա յա ցո ւած 
իբր... «մայ րե նի լեզո ւի ուսուց ման մեթոտ»:

Ուրեմն հոս` ես մանա ւանդ հար ցա կա նի տակ պիտի առնեմ մեր 
մէջ նուի րա գոր ծո ւած «Մայ րե նի լեզու»– «երկ րորդ լեզու» շեշ տո ւած 
երկո ւու թիւ նը:

Նշո ւած համաշ խար հա յին երե ւոյ թին զու գա հեռ, նկա տենք, որ 
հայա խօս միջին–արե ւե լե ան գօտի ին մէջ` հայե րէ նի ամբող ջա կան 
մայ րե նի լեզո ւի արժէ քը հար ցա կան է: Ապրող, շրջա բե րո ւող արեւմ
տա հա յե րէ նի աղքա տա ցու մը փաստ է. «մայ րե նի լեզու» մը` որուն կը 
պակ սին որոշ շեր տեր` բառամ թեր քի ե՛ւ ասոյ թա յին խաւե րու, փոխա
րի նո ւող` տեղա կան լեզու նե րէ փոխա ռու թիւն նե րով: Ինչ պէս եւ մտա
ծո ղա կան–գիտա կան որոշ եզրա բա նու թիւն – գոր ծա ծու թե նէ ինկած` 
մե՛ր թերա ցու մով:

Դե՛ռ. գիտենք, որ մեր զար գա ցե ալ տար րը, բանա ւոր թէ գրա ւոր 
հայե րէն խօս քի մէջ, յաճախ մասամբ կ’ապա ւի նի օտար բառամ թեր քի 
– նոյ նիսկ եթէ պիտի կարե նար լրիւ հայե րէ նով արտա յայ տո ւիլ: Արդէն 
ուրիշ ելք չու նի. որոշ մար զե րու մէջ, եթէ դիմէ անխառն հայե րէ նի, իր 
խօս քը կը հնչէ բարդ եւ անհասկ նա լի. ունկն դի րը չի հետե ւիր` առնո
ւազն վար ժու թե ան պակա սի բերու մով (մինչ օտար լեզո ւով` նոյն նիւ
թե րը պիտի պիտի ընդու նէր բնա կա նօ րէն):

Միւս կող մէ, մայ րե նի լեզո ւի ուսուց ման մեր պատ կե րա ցու մը 
պատա հա կան ուսու ցում մըն է – մեթո տի բացա կա յու թիւն: Ատի կա 
կ’երե ւի հայե րէ նի աւան դա կան դասա գիր քե րուն մէջ, որոնք գրե թէ 
միշտ գրա կան հատո ւած նե րու պարզ ծաղ կա քաղ ներ են եղած, կամ` 
հազիւ ատկէ աւե լին:

Ուրեմն, Սփիւռ քի տարած քին, հաւա նօ րէն ե՛ւ հայ րե նի տարած քի 
վրայ (ճշդե լի չափով), նուազ պատ ճառ ունինք անջա տե լու մայ րե նի 
լեզո ւի եւ «երկ րորդ» լեզո ւի ուսու ցում, քան ինչ որ կը կար ծո ւէր: Եւ 
համաշ խար հա յին ճանա չում գտած մեթոտ ներ, որոնք զան ցե լով կը 
համադ րեն նշե ալ երկո ւու թիւ նը, մեզի համար կը դառ նան ուսա նե լի, 
շահե կան...
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Սփիւռ քե ան որոշ միջան կե ալ շրջան նե րու մէջ մանա ւանդ, արդէն 
կը հան դի պինք դասա րա նա յին շատ խառն բնակ չու թիւն նե րու. 
միջին–արե ւե լե ան տիպի աւան դա բար հայա խօս տղոց կող քին` կան 
օտա րա խօս գաղու թի ընտա նե կան հայե րէն ունե ցող ներ, ապա կան` 
կէս–օտա րա խօս հայ ընտա նի քի զաւակ ներ, կամ լրիւ օտա րա խօս` 
«իսկա կան» սկսնակ ներ: Որոնց դեռ կ’աւել նան արե ւե լա հա յա խօս 
երե խա ներ` Իրա նէն կամ Հայաս տա նէն, ուրեմն` նաեւ մես րո պե
ա նի կող քին` աբե ղե ա նա կան գրե լա ձե ւով: Ուսու ցի չը պէտք ունի իր 
ամբողջ պատ րաս տու թե ան (եթէ պատ րաս տո ւած է), ատոր թելադ րած 
ո՛ղջ ինք նավս տա հու թե ան, որպէս զի տնտես վա րէ մերօ րե այ կրթա կան 
այս բաբե լո նը:

Աւելց նեմ, որ դիտար կում նե րուս մէջ երբեմն ակա նա տես եղա՛ծ եմ 
այս պի սի կացու թիւն նե րու յաջող դիմագ րա ւու մին...

բ. Շրջա նէ շրջան` ուսուց ման մեթո տի եւ գոր ծիք նե րու տար բե րակ
ման հար ցը.–

Հայա գի տա կան նիւ թե րու ուսուց ման կապո ւած հիմ նա կան խնդիր 
մըն ալ` տար բե րա կումն է երկ րէ երկիր ու շրջա նէ շրջան կրթա կան 
ծրա գիր նե րու եւ աշխա տան քի գոր ծիք նե րու – մանա ւանդ դասա գիր
քե րու:

Հայե րէն դասա գիր քե րու եւ ուսուց ման մեթոտ նե րու շուրջ երկա րա
մե այ աշխա տան քէ եւ մօտ ու հեռու շրջան նե րու մէջ քննար կում նե րէ 
ետք, համո զո ւած եմ, որ Սփիւռ քի ողջ տարած քին համար (միշտ` կանո
նա ւոր դպրոց նե րու մասին եմ), կը բաւէ ստեղ ծել հայե րէ նի ուսուց ման 
ծրա գիր նե րու եւ դասա գիր քե րու ո՛չ բազ մա թիւ, այլ միայն իրար մէ քիչ 
հեռա ցող երկու տար բե րակ, միջին–արե ւե լե ան եւ եւրո–ամե րի կե ան, 
Պոլիս–Աթէնք գիծէն` արե ւելք եւ արեւ մուտք: Բովան դա կու թե ամբ` 
նման իրա րու, եւ փոքր տար բե րու թիւն նե րով` լեզո ւա կան մակար դա
կի եւ օժան դակ գոր ծիք նե րու: Աւե լի մեծ տար բե րու թիւն, կամ աւե լի մեծ 
այլա զա նու թիւն` աւե լորդ չէ միայն, վնա սա կար է նաեւ:

Շատ կը խօսո ւի դասա գիր քե րը «նոր պայ ման նե րու» պատ շա ճեց
նե լու մասին: Դրա կան է անշուշտ գաղա փա րը` տեղա կան գոյն բերե
լու, ներ կայ կեան քին հաշտ–հարա զատ մթնո լորտ ստեղ ծե լու: Դրա
կան է, անշուշտ եթէ... փորձ մը չէ` տրո ւա ծը, գոյու թիւն ունե ցո ղը ամէն 
գնով չհաւ նե լու կամ նորու թե ան ենթադ րած ճիգէն խու սա փե լու – այս 
ալ` բաւա կան յաճա խա դէպ ախտա նիշ մը: Արդէն, եթէ հետե ւէ ինք ծրա
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գիր նե րու եւ մեթոտ նե րու այս պի սի սան ձար ձակ կոտո րա կու մի` միայն 
ուժե րու վատ նու մի չէ որ պիտի դատա պար տէ ինք մեզ. այլեւ, ու մանա
ւանդ, Սփիւռ քը աւե լի եւս պիտի տեղա ւո րէ ինք զինք ծնող աղէ տի սահ
ման նե րուն մէջ. աշխար հագ րա կան ցրւու մը պիտի ամբող ջաց նէ ինք, 
«նուի րա գոր ծէ ինք»` հոգե–մտա ւոր կոտո րա կու մի աղէ տով:

Ման րա մաս նում մը.– Թեմա թիկ բովան դա կու թե ան առու մով, 
ուսուց ման ծրա գիր նե րը, Նախակր թա րան–Միջ նա կար գի մէջ, ման
կա վար ժա կան համա պա տաս խան մշա կու մով, նոր սերունդ նե րուն 
պիտի տրա մադ րեն թեմա ներ, որոնք`

i – անոնց ճանչց նեն հայ անցե ա լը, աւան դու թիւ նը եւ հայ րե նի ներ
կայ իրա կա նու թիւ նը.

ii – ծանօ թաց նեն սեփա կան համայն քի եւ բնա կու թե ան երկ րի իրա
կա նու թիւ նը.

iii – բերեն այլ գաղութ նե րու հայ համայնք նե րու կեանքն ու ապրում
նե րը. անոնց մաս նա յատ կու թիւն նե րը, բայց եւ իրենց հետ հասա րա
կաց հիմ նա կան գիծե րը:

Այս իմաս տով` հայե րէ նի տարե կան ծրա գիրն ու աշխա տան քը 
մէկա կան իննամ սե այ շրջապ տոյտ պէտք է կազ մեն` Սփիւռ քի մէկ 
ափէն միւ սը, տղոց աչքին եւ հոգի ին իրա կան դարձ նե լով մեզի պար
տադ րո ւած այս վերա ցա կան «երկի րը»` Սփիւռ քը: Ապա եւ նշմար ներ 
տան հայ րե նի կեն դա նի իրա կա նու թե նէն, հայ րե նա սի րա կան խրատ–
յոր դոր նե րէ անդին:

Տուե ալ ամէն մէկ դասա գիրք պէտք է բովան դա կէ նմուշ ներ` 
բոլոր այս մար զե րէն, բոլոր այս մտա հո գու թիւն նե րուն էապէս 
արձա գան գող:

Երկու գլխա ւոր գօտի նե րուն միջեւ «ոչ–մեծ տար բե րու թե ան» այս 
պատ կե րա ցումս, բացի բովան դա կու թե նէն (Սփիւռ քը միաս նա կան 
պահե լու հայե ցի մտա հո գու թե նէ մը դրդո ւած), կ’ըսէի որ նաեւ լեզո
ւա կան մակար դա կի փոքր տար բե րու թիւն կը թելադ րէ: Հար ցը հոս` 
այլեւս ման կա վար ժա կան–գիտա կա՛ն հարց է. վերը կը յիշեց նէի, թէ 
լեզու նե րու ուսուց ման ման կա վար ժու թիւ նը համաշ խար հայ նօ րէն 
որքա¯ն առաջ գացած է, թէ` ի¯նչ արդիւնք նե րու կը հաս նի անի կա` 
առա ւե լա գոյն ձեռն հա սու թե ան պայ ման նե րու մէջ: Մինչ միւս կող
մէ` ընդ հա կա ռա կը` որքա¯ն անձեռն հաս ենք մենք մեր գործ դրած 
միջոց նե րով, որքա¯ն անբա ւա րար են յաճախ` մեր կամե ցո ղու թիւնն 



27

ու կարո ղու թիւ նը...: Որքան անհա մեստ է, ու անկէ անդին որքա¯ն կոր
ծա նա րար` այդ անձեռն հա սու թիւ նը նուի րա գոր ծել` անկա րե լի յայ
տա րա րե լով կարե լին ու դար մա նե լին ...

Հոս տեղ չու նիմ ման րա մաս նե լու հայե րէ նի դպրո ցա կան դասա
գիր քի դեռ անգոյ այդ բնոր դը. ըսել կ’ուզեմ` իմ պատ կե րա ցումս: 
Մեր «Հայ րե նի Աղբիւր»ները, նաեւ իրենց ամե րի կե ան` «Մեր Լեզուն» 
տիտ ղո սո ւած տար բե րա կը, լեզո ւի ուսուց ման շար քեր են` թէեւ միշտ 
լրիւ գոր ծա ծա կան, բայց որոնց յղաց քը այսօր ա՛լ միայն մասամբ կը 
բաւա րա րէ մեզ` հեղի նակ ներս: Բայց անոնց մէջ տեղ գտած է, խնամ
քով ընտ րո ւած–պար զա ցո ւած եւ բացատ րո ւած գրա կան էջե րու կող
քին, նաեւ դասի ուրիշ, երկ րո՛րդ բնորդ մը, որ կրնար հիմ ծառա յել լրիւ 
վերա փո խո ւած նոր դասա գիր քի: Ասոր գլխա ւոր յատ կա նիշ նե րը, իմ 
պատ կե րա ցու մով` ստո րեւ.–

•  թեմա ներ` առօ րե այ եւ մտա ւոր աշխար հի նիւ թե րով կազ մո ւած 
(յաճախ թեր թե րէ քաղո ւած եւ պատ շա ճե ցո ւած, անշուշտ եւ յենո
ւած օժան դակ ճոխ պատ կե րա զար դու մի). նաեւ նիւ թեր` հայե ցի 
բովան դա կու թե ամբ (ներ կայ հայ կեան քը` Սփիւռ քէն Հայաս տան. 
բայց առանց ճառ–քարո զի, ուրեմն նախորդ նե րուն պէս յաճախ 
մամու լէ քաղո ւած, բնա կան եւ ինք նա բուխ, առօ րե այ հայու թե նէ մը 
պատ մող).

•  թեմա նե րու շուրջ կազ մո ւած թեմա թիք բառամ թերք–բառա խում
բեր` աստի ճա նա կան դժո ւա րա ցու մով, «հիմ նա կան հայե րէ նի» 
(basic armenian) ուսում նա սի րո ւած–ճշդո ւած ընդ հան րա կան 
բառամ թեր քէ մը վեր ցո ւած.

•  ընկե րա ցող նոյ նա նիւթ կարճ գրա կան հատո ւած ներ` պար զա
ցո ւած (ասոնք կը մնան անհ րա ժեշտ, իբր լեզո ւի գոր ծած ման 
տիպար կտոր ներ, իրենց գեղա րո ւես տա կան արժէ քով).

•  կառու ցա յին–գործ նա կան վար ժու թիւն ներ, յօրի նում–խմբագ րու
մի առիթ ներ.

•  ստեղ ծա գոր ծա կան աշխա տան քի առա ջարկ ներ, լեզո ւի թէ այլ 
արո ւեստ նե րու շուրջ.

• դասե րու (կամ անոնց կապո ւող) ձայ նագ րում ներ.
Մամու լի եւ այլ «առօ րե այ» նիւ թեր ունին իրենց յատուկ կարե ւո

րու թիւ նը: Բայց լուրջ սխալ պիտի ըլլար բաւա րա րո ւիլ անոնց մով` 
անտե սե լով գրա կան հատո ւած նե րը: Գրա կան հատո ւած նե րու հետ 
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շփու մը, մանա ւանդ մայ րե նի լեզո ւի ամբող ջա կան տիրա պե տու
մի հեռան կա րով, կը մնայ անփո խա րի նե լի: Հոս, սկսած ցած Միջ
նա կար գի տարի նե րէն, տեղ պիտի ունե նան նաեւ արե ւե լա հա յե րէն 
հատո ւածնր` հայ րե նի գրա գէտ նե րէ, զգա լի համե մա տու թե ամբ մը (ի 
դէպ. փոխա դարձ վերա բե րում` արեւմ տա հա յե րէն նիւ թե րու առկա
յու թե ամբ եւ ճշդե լի համե մա տու թե ամբ մը, անհ րա ժեշտ է հայ րե նի 
համա կար գի դասա գիր քե րու մէջ, կար կի նը ցարդ եղա ծէն աւե լի լայն 
բանա լու պայ մա նով):

Աւե լի չեմ կրնար ծաւա լիլ. մտա պատ կերս յստա կաց նե լու համար` 
այս տիպի դասե րու նմուշ ներ` մեր դասա գիր քե րէն` կը տրա մադ րեմ 
պատ ճե նա հա նո ւած:

Անշուշտ, եւրո–ամե րի կե ան պայ ման նե րը, բացի ներ կա յա ցո ւած 
մայ րե նի լեզո ւի այս բնոր դէն, տեղ–տեղ կը պահան ջեն նաեւ «իրա կան 
սկսնակ»ի յատուկ մեթոտ ներ, երկ լե զու կամ միա լե զու, նաեւ տեսա–
լսո ղա կան հիմ քով: Սփիւռ քի տարած քին գոյու թիւն ունին այս տիպի 
մէկէ աւե լի մեթոտ ու դասա գիրք – արեւմ տա հա յե րէն ե՛ւ արե ւե լա հա
յե րէն. սակայն բաց կը մնայ նոյն պէս տեղը դասա րա նա յին հիմ նա
կան դասա գիր քի, վերը պատ կե րա ցո ւած շար քի ներշն չու մով, սակայն 
փոքր տարի քի եւ իրա կան սկսնա կի վիճա կի նկա տա ռու մով: Բաց կը 
մնայ նաեւ զայն կիրար կող ուսու ցի չին տեղը...

Փոր ձու թիւնն ու վտան գը` արհես տա գի տա կան միջոց նե րէն ակն
կա լելն է աւե լին, քան ինչ որ անոնք կրնան տալ: Անոնց վերագ րե լը` 
ինչ որ մոգա կան ուժ – բան մը` որուն կար ծես հաւա տա ցող ներ կան 
մեր շուրջ...: Ճիշդ այս պատ ճա ռով ալ` լսա–տեսո ղա կան միջոց նե րով 
կամ համա կար գի չով եւս կարե լի է փառա ւո րա պէս ձախո ղիլ կեն դա
նի եւ մեթո տիկ հայե րէն ուսու ցա նե լու – ինչ պէս անկաս կած` կարե լի է 
յաջո ղիլ առանց անոնց:

Տար րա կան բան է, բայց երե ւի պէտք է կրկին–կրկին յիշեց նել, որ 
գոր ծիք նե րը միշտ ալ գոր ծիք ներ են, միջոց ներ են, եւ պիտի չդադ
րին ըլլա լէ – ներա ռե ալ համա կար գիչ եւ այլք: Ու ասոնց վերագ րո ւած 
արժա նի քի ամէն չափա զան ցում` ինք նին իրա ւունք կու տայ յաւե լե ալ 
կաս կա ծով մօտե նա լու տուե ալ դասա ւան դու թե ան...

Գալով զուտ լսա–տեսո ղա կան (audio–visuel) մեթո տին, անի կա 
ճամ բայ ըրած, բայց եւ իր ժամա նա կը ապրած, իր նորու թիւ նը սպա
ռած մեթոտ է: Միշտ օգտա կար` անոր մէջ հիմ նա կա նը` լսո ղա կան–
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խօսո ղա կանն է, ո՛չ տեսո ղա կա նը, որ կրնայ նոյ նիսկ ցրւու մի–խան
գա րու մի ազդա կի վերա ծո ւիլ, մանա ւանդ եթէ իր բաժի նը` թեք նիք 
իմաս տով` «չէ նուա ճո ւած», թերի է – ինչ պէս յաճախ կ’ըլլայ, մանա
ւանդ նկա տած ենք մեզի ծանօթ հայե րէն լսա–տեսո ղա կան մեթոտ
նե րու պարա գա յին:

Իբր հեղի նակ «Practical Textbook of Western Armenian» դասագր
քե րու` ֆրան սե րէն–հայե րէն եւ Անգ լե րէն–հայե րէն տար բե րակ նե րով, 
նաեւ հետե ւե լով անոնց աւե լի քան երես նա մե այ ընթաց քին, կը հաւա
տամ, որ իրա կան, լրիւ սկսնակ նե րու յատուկ լեզո ւի ուսուց ման մեթո
տը պիտի ըլլայ խստօ րէն լսո ղա կան–խօսո ղա կան, այսինքն` փոխ
գոր ծօն (interactive):

Առհա սա րակ, արհես տա գի տա կան վեր ջին նորու թիւն նե րը ման
կա վար ժու թե ան մէջ` կրնան ըլլալ օգտա կար, եթէ համար կո ւին ուսու
ցի չի որա կա ւոր ներ կա յու թե ան եւ դասա ւանդ ման փոխ գոր ծօ նու թե ան 
հիմ նա կան սկզբունք նե րուն հետ:

Կանո նա ւոր դպրոց նե րու ծիրէն դուրս չել լե լու համար, չեմ անդ րա
դառ նար համա ցան ցա յին ուսուց ման երե ւոյ թին: Պարզ է, որ այս պի
սի համա կար գի մը հսկայ դերա կա տա րու թիւն վերա պա հո ւած է մեր 
պայ ման նե րուն մէջ, միշտ` առա ւե լա գոյն նպա տա կա յար մա րու թե ամբ 
կազ մա կեր պո ւե լու պայ մա նով: Այդ ուղ ղու թե ամբ խոստմ նա լի կ’երե ւի 
ՀԲԸ Մի Հեռա վար դպրո ցը` իր հեռան կար նե րով, որոնք ներ կա յա ցո
ւե ցան հոս:

Ազատ ընթեր ցա նու թե ան վար ժե ցում/Ընթեր ցա սի րու թիւն
Ուսում նա կան օժան դակ հրա տա րա կու թիւն նե րով աղքատ է մեր 

կրթա կան ոլոր տը: Նոյն պէս կը բացա կա յին, դժբախ տա բար, վար
ժա րան նե րու/ուսու ցիչ նե րու մեծ թիւի մը մօտ, հետաքրք րու թիւ նը եւ 
նախան ձախնդ րու թիւ նը` իրենց աշա կերտ նե րը ընթեր ցա սի րու թե ան 
մղե լու, վաղո ւան ընթեր ցող հայը կազ մա ւո րե լու կեն սա կան գոր ծին 
հան դէպ: Այս հաս տա տու մին հիմ` պար զա ցո ւած–պատ շա ճե ցո ւած 
մեր դպրո ցա կան շար քը, որ անբա ւա րար ընդու նե լու թիւն կը գտնէ 
Սփիւռ քի զանա զան շրջան նե րուն մէջ, ներա ռե ալ (ու... աւե լի՛ եւս) 
հայա խօս շրջան նե րուն:

Հայե րէ նի ուսուց ման մէջ ընդ հան րա պէս առա ջադ րո ւող արթ նաց
ման–շահագրգռ ման առաջ նա հեր թու թիւ նը միան գա մայն կը պահան
ջէ յատուկ ուշադ րու թիւն եւ լրջու թիւն` ազատ ընթեր ցա նու թե ան վար
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ժեց ման ուղ ղու թե ամբ. եւ իր կար գին` սահ մա նո ւած է հակա դար ձա
բար օգտո ւե լու անկէ – տղոց մօտ այդ ընթեր ցում նե րու արթնց նե լիք 
մղում նե րէն:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ
Կ’եզրա կաց նեմ, կ’ամփո փեմ:
Նախ` ուսու ցի չի անհ րա ժեշտ դիմա գի ծին մասին, անոր ասպա րէ

զա յին կար գա վի ճա կի որա կա ւոր ման–ապա հով ման մասին.–
Ուսու ցիչ նե րը անշուշտ պիտի ունե նան աւան դո ւե լիք գիտե լիք

նե րու հիմ նա կան պաշար. բայց մանա ւանդ` ու աւե լի կարե ւոր` 
պիտի ըլլան հոգե բան–ման կա վարժ, պիտի ըլլան ատակ` ճանչ նա
լու աշա կեր տի անձ նա կան–հոգե կան աշխար հը, տիրա պե տեն զայն 
հետաքրք րե լու, կապե լու թեք նիք նե րուն, որոնք կ’ընդգր կեն ժամա
նա կա կից մշա կու թա յին–ակա դե մա կան աշխար հի մէկ հսկայ ոլոր
տը: Դժբախ տա բար մեր իրա կա նու թե ան մէջ ուսու ցի չի այս տիպա րը 
հազո ւա գիւտ է: Մինչ ան արդէն հիա նա լի արդիւն քի կը հաս նի եղած 
միջոց նե րով,– անդին` մեծա մաս նու թիւն մը իր անյա ջո ղու թիւն նե
րուն պատաս խա նա տու կը փնտռէ աջ ու ձախ: Անշո՛ւշտ առար կա յա
կան դժո ւա րու թիւն ներ կան. ներ կայ աշխար հի մշա կու թա յին միջա
վայ րը (պատ կե րի քաղա քակր թու թիւն...) գոր ծը չի դիւ րաց ներ: Նոր 
սերուն դի անտար բե րու թե ան սառոյ ցը կոտ րել–հալեց նե լը դժո ւար 
է (այլ հարց` դիւ րին եղա՞ծ է անցե ա լին...): Գոր ծա ծու թե ան դրո ւած 
ծրա գիր ներ եւ դասա գիր քեր հեռու են կատա րե ալ ըլլա լէ. երբեմն ալ 
շա՛տ թերի են: Բայց, անգամ մը եւս, կղզի ա ցած փայ լուն արդիւնք
նե րու կը հան դի պինք երբեմն` միակ ուսու ցի չի մը շնորհ քէն բխող: 
Երբ, յաճախ նո՛յն դպրո ցին մէջ իսկ, նո՛յն ծրա գի րով եւ դասա գիր
քե րով, ուրիշ ներ միայն անտար բե րու թե ան կը հան դի պին, չըսե լու 
համար յոռե գոյ նը: Եթէ կը հասկ նանք ուսու ցիչ նե րու ծան րա բեռ նու մը 
եւ աշխա տան քա յին պայ ման նե րու այլ անյար մա րու թիւն ներ,– այսու
հան դերձ` ծրագ րում ու դասա գիրք չհաւ նիլ, ներ կայ ժամա նա կը եւ 
նոր սերուն դը դատա փե տել` անըն դու նե լի չքմե ղանք ներ կը մնան, 
չեն արդա րաց ներ այդ բոլո րի տակ ծուա րած անբա ւա րար պատ րաս
տու թիւն մը:

Կոչու մը հին ցած բա՞ռ է. ըսե՛նք ուրեմն` ման կա վար ժա կան հակում: 
Հակու մը անհ րա ժեշտ նախա պայ ման է: Եւ մեր ուսու ցիչ նե րէն ի՞նչ 
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համե մա տու թիւն` իր ասպա րէ զը ընտ րած է հակու մի մղու մով. անկաս
կած` անն շա՛ն: Իսկ ի՞նչ համե մա տու թիւն գտնո ւած է հոն պատա հա
բար, կամ այլընտ րան քի չգո յու թե ան բերու մով. անկաս կած` մեծա
մաս նու թի՛ւն մը...: Որ եւ շարու նա կած է այդ կրա ւո րա կան վերա բե րու մը 
տարի նե՜ր–տարի ներ: Մնաց, որ հակում կամ կոչում` եթէ անհ րա ժեշտ 
է, բաւա րար չէ սակայն. անոր պէտք է աւել նայ ման կա վար ժա կան–
մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թիւ նը:

Բայց այս բոլո րը, նախ եւ առաջ, կը կարօ տին պատաս խա նա տու 
շրջա նակ նե րու կող մէ յատուկ վերա բե րու մի` նոր գիտակ ցու թե ամբ 
մը. վար չա–կազ մա կեր պա կան տնօ րի նում նե րու, ուսու ցիչ–անձ նա
կազ մե րու հեռա հար ընտ րու մի, ուղ ղու մի, յար մար տար րե րու քաջա
լեր ման, զտու մի, պատ րաս տու թե ան... Ապա եւ անոնց ասպա րէ զա
յին կար գա վի ճա կի վերար ժե ւոր ման եւ ապա հով ման: Այլ խօս քով` 
թեկ նա ծու–ուսու ցի չը, իր ասպա րէ զը ընտ րե լով հան դերձ, իր կար գին 
ընտ րո ւի` արժա նիք նե րու –կամ արժա նի քի խոս տու մի– հիման վրայ. 
փոխա դար ձա բար վայե լե լով խոս տու մը ասպա րէ զա յին որոշ համա
րու մի եւ ապա հո վու թե ան:

Այս քայ լե րը կը կազ մեն առաջ նա հեր թու թիւն նե րու առաջ նա հեր
թու թիւ նը, աւե լի բարձր ու առաջ` քան ծրագ րում նե րու եւ դասա գիր
քե րու շուրջ տարո ւե լիք ամէն աշխա տանք – անշուշտ այլա պէս կարե
ւոր: Արդա րեւ, ինչի՞ պիտի ծառա յեն ծրա գիր ու դասա գիրք, երբ չու
նինք զանոնք գոր ծա ծե լու կոչո ւած ուսու ցիչ նե րը` համա պա տաս խան 
որա կով: Եւ դեռ` ենթա կայ ենք վաղը այսօ րո ւան ներն ալ չու նե նա լու 
վտան գին...

Մինչ` եթէ այսօր թափով ու պատաս խա նատ ւու թե ամբ լծո ւինք 
այս գոր ծին.– Գոյաց նել «Ուսու ցի չի համա հայ կա կան հիմ նադ րամ», 
ստեղ ծել կանո նագ րու թիւն եւ արժե չա փեր, ձեռ նար կել ասպա րէ զա
յին ուղ ղու մի եւ զտու մի քարոզ չու թե ան` Սփիւռ քի ողջ տարած քին, 
մղել որա կա ւոր թեկ նա ծու ներ` ընտ րե լու իրենց տեղի համալ սա
րան նե րու համա պա տաս խան ճիւ ղե րը, ապա յաճա խե լու պայ մա
նով հայ կա կան միա մե այ լրա ցու ցիչ խիտ ու որա կա ւոր դասըն
թացք ներ` սփիւռ քե ան եւ հայ րե նի կեդ րոն նե րու մէջ, յանձ նա ռու 
դառ նալ իրենց հան դէպ եւ յանձ նա ռու դարձ նել զիրենք` յստակ ու 
ապա հով եզրե րու հիման վրայ,– այս պէս, մի քանի տարո ւան մէջ կը 
հասց նենք արդէն առա ջին հունձ քը բուռ մը ման կա վարժ–հոգե բան 
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ուսու ցիչ նե րու` հայ լեզո ւի ու գրա կա նու թե ան. ուսու ցիչ ներ, որոնք` 
կարճ խօս քով` ընտ րած պիտի ըլլան եւ ընտ րո ւած, արդիւնքն ու 
պտու ղը ծրագ րու մի, բերե լով մեր կրթա–մշա կու թա յին իրա կա նու
թե ան նոր որակ... Ուսու ցիչ ներ, որոնք` ման կա վար ժա կան հետա
զօ տու թիւն նե րու ճաշա կով թափան ցո ւած, պիտի ըլլան հետա մուտ 
նորու թիւն ներ ընդու նե լու եւ կիրար կե լու – եւ ո՛չ խրտչու մով ու խու
ճա պով կառ չե լու անգամ մը սոր վո ւա ծին...

Մեկ նե լով` քառորդ դարէ աւե լի դասա գիր քե րու շար քեր իրա
գոր ծած լծա կից զոյգ հեղի նակ նե րու մեր սեփա կան փոր ձէն, հաս
տա տո ւած` մեր ե՛ւ բազ մա թիւ գոր ծա կից նե րու դասա րա նա յին փոր
ձար կում նե րով, կը հաս տա տենք ուսու ցու մի եւ ուսու ցի չի նոր որա կի 
ստեղծ ման այս հրա մա յա կա նը: Տարո ւէ տարի աճե լով, բուռ մը ման
կա վարժ նե րու այդ առա ջին սերուն դը ոչ միայն կը ստեղ ծէ հայե րէ նի 
դասա ւանդ ման նոր որակ, այլեւ կ’ըլլայ ատակ` արագ ու ինք նավս
տահ թափով ի՛նք հեղի նա կե լու վաղո ւան մեր արեւմ տա հա յե րէ նի 
դասա գիր քե րը, հիմ նո ւած` փոր ձի՛ վրայ, իրենց վաղո ւա՛ն փոր ձին 
վրայ: Որով հե տեւ ներ կայ դասա գիր քերն ալ, մերին նե րը ինչ պէս 
այլոց հեղի նա կած նե րը, մշա կու թա յին ամէն արժէ քի ու ամէն գոր ծի քի 
ընթաց քով, կոչո ւած են ապրե լու իրենց ժամա նա կը – եւ անց նե լու...:

Ահա մեր հիմ նա ւո րու մը մեր դաւա նած թիւ մէկ առաջ նա հեր թու թե
ան – ուսու ցիչ նե րու հիմ նա կան պատ րաս տու թե ան եւ ասպա րէ զա յին 
արժե ւոր ման–ապա հով ման հրա մա յա կա նին:

Երկ րորդ` կ’ուզեմ շեշ տել այլ նախա պայ ման մը, Սփիւռք–Հայ րե
նիք կապե րու եւ գոր ծակ ցու թե ան ոճի կապո ւող:

Փաստ է, հան րա յայտ պատ ճառ նե րով, որ մենք, իբր Հայաս տան եւ 
Հայ Սփիւռք, հաւա նօ րէն ուրիշ պետու թիւն–հայ րե նիք նե րէ եւ իրենց 
սփիւռք նե րէն աւե լի՛ ունինք առար կա յա կան կարի քը` յարա բե րու թե ան 
եւ իրե րօգ նու թե ան, ինչ պէս եւ ատոր ենթա կա յա կան զգա ցու մը: Բայց 
չմոռ նանք` կան հայ րե նիք–պետու թիւն նե րու եւ սփիւռք նե րու յարա
բե րու թե ան ընդ հան րա կան օրի նա չա փու թիւն ներ, որոնք կը վերա բե
րին նաեւ մեզի: Այդ օրի նա չա փու թիւն նե րը, նաեւ մեր մաս նա յա տուկ 
կարիք նե րը,– այս բոլո րը` մեզ պիտի մղեն յաւե լե ալ ուշադ րու թե ան եւ 
զգօ նու թե ան, որպէս զի գոր ծակ ցու թե ան եւ փոխա դարձ օգնու թե ան 
ճիգը զուր չվատ նո ւի:

Ուսու ցիչ նե րու հիմ նա կան պատ րաս տու թե ան վերի առա ջադ րան
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քի ուղ ղու թե ամբ միջո ցա ռում նե րը, կը հաւա տամ, առա ւե լա գոյնս 
պիտի նպաս տեն Սփիւռ քի վիրա ւոր կրթա կան ոլոր տի բար ւո քու մին. 
բայց մէկ էական պայ մա նով.– Որ` Սփիւռ քը կրթա կան այս ճիգը ի՛նք 
կատա րէ. որ` աւե լի լայն` յաջո ղի ինք նա կազ մա կեր պո ւիլ, հաս նիլ 
որոշ ինք նա բա ւու թե ան: Որ` ծրագ րում–մշա կում նե րը իսկա պէ՛ս պիտի 
յենո ւին Սփիւռ քի փոր ձին – անշուշտ քաղո ւած հոն կէ` ուր գոյու թիւն 
ունին փորձ եւ փոր ձար կում...

Ասով` բացար ձա կա պէս չ՛ակնար կո ւիր նախա պատ ւու թիւն նե րու, 
ինչ որ «սփիւռ քե ան» «մենաշ նոր հի», իրա ւունք նե րու...: Այլ այն պարզ 
ճշմար տու թե ան` որ Սփիւռ քը, որե ւէ ապրող օրկա նիզ մի նման, պէտք 
է տէր ըլլայ նախա ձեռ նե լու որոշ ատա կու թե ան, ինք նա կազ մա կեր
պու մի,– որպէս զի ըլլայ ապրե լի, գոյա տե ւե լի օրկա նիզմ: Նոյ նիսկ` 
որպէս զի կարե նայ յու սա լի օ րէն օգտո ւի՛լ օժան դա կու թիւն նե րէ, ապա 
նաեւ գոր ծակ ցիլ` իր կար գին օժան դա կե լով...: Չմոռ նանք` հայ րե նի
քը ինք ունի ծով կարիք ներ, եւ դեռ ամբողջ «նոր Սփիւռք» մը, որու 
կազ մա կերպ ման համար – ի դէպ– կրնանք օգնել իրեն մեր սեփա կա՛ն 
փոր ձով:

Այդ պի սի՛ Սփիւռք մը, որ կաշ կան դո ւած չէ կախե ա լի, որբի հոգե բա
նու թե ամբ, որ ամէն բան չի սպա սեր հայ րե նի քէն եւ անոր բոլոր ուղ
ղու թիւն նե րով արդէ՛ն լարո ւած ուժե րէն,– ուժա կան դար ձած այդ պի սի՛ 
Սփիւռք մը միայն կրնայ իրա գոր ծել սեփա կան վերապ րու մի հրաշ քը: 
Այլա պէս, եթէ մնայ կրա ւո րա կան դիր քի վրայ, կամ բաւա րա րո ւի խօս
քի եւ կիսա մի ջոց նե րու իր մին չայժ մե այ ոճով, ան դատա պար տո ւած է 
արագ հիւ ծու մի:

Սփիւռ քի ճիգին կրնան օժան դա կել հայ րե նի կառոյց նե րը, մղում 
ու թափ տալ անոր, բայց ոչ աւե լին: Հայ րե նի քի դերը, իբր հան դիպ
ման վայր Սփիւռ քի ցրո ւած ուժե րուն, արդէն հսկայ նպաստ է. կը 
մնայ ճիշդ չափե րով ու ձեւե րով օգտա գոր ծել մեզի տրա մադ րո ւած 
հան դիպ ման վայ րը, անոր կառոյց նե րէն մեզի ներշն չո ւած դրա կա
նը,– եւ ներ գոր ծօն նոր ոճով մը կազ մա կեր պո ւիլ, ստեղ ծել մե՛րը – 
մեզ ամրաց նե լով իբր անո րոշ ժամա նա կով սփիւռ քե ան իրա վի ճա կի 
սահ մա նո ւած հաւա քա կա նու թիւն, ե՛ւ միան գա մայն իբր կռո ւան հայ
րե նի նորա կերտ պետու թեան:
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ԿԱՐԱՊԵՏ ՏԱՔԷՍԵԱՆ
Եվրոպայում հայ կրթական համակարգի ներկայացուցիչ
Ֆրանսիա

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԵՒ 
ԵՐԿԼԵԶՈՒ ԴԱՍԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ

Ցեղաս պա նու թե նէն ժարանգ մնաց Արեւմ տա հա յե րէ նը: Սփիւռ
քաց ման հոլո վոյ թին` ան դար ձաւ կտակ: Դար ձաւ պաշ տա մուն քի էու
թիւն: Եղաւ ինք նու թե ան չափա նիշ:

Այլա պէս` կարե լի չէր: Յարու թե ան լաւա գոյն յենակն էր Արեւմ տա
հա յե րէ նը:

Ժամա նա կը, այսու հան դերձ, եկաւ մեզի յու շե լու լեզո ւի մը գոյու
թե ան, զար գաց ման պայ ման նե րուն մասին: Լեզուն յարա փո փոխ 
երե ւոյթ էր եւ իր գոյու թիւ նը կախե ալ էր պատ մա կան, մշա կու թա յին, 
քաղա քա կան եւ ընկե րա յին (հասա րա կա կան) պայ ման նե րէն: Սրբազ
նա ցած Արեւմ տա հա յե րէ նը հեռու մնաց (պահե ցինք) մեր մտա ծո ղու
թե ան դաշ տէն: Ժամա նա կի եւ վայ րի տար բեր պայ ման նե րուն մէջ ան 
գոյա տե ւեց կամ խամ րե ցաւ: Իր պայ քա րը կամ իր նահան ջը բացատ
րո ւե ցաւ մեր անհատ նե րու գիտակ ցա կան բարձր մակար դա կով կամ 
մեղ սա գործ անտար բե րու թե ամբ: Այլա պէս` հիմ նա կան ոչինչ ըսո ւե
ցաւ Արեւմ տա հա յե րէ նի մասին, անոր որպէս լեզու գոյա տեւ ման պայ
ման նե րուն մասին:

Եւ ան հասաւ, այսօր, UNESCO–ի կորուս տի եզրին հասած լեզու
նե րու շար քին:

Մինչ դեռ Արեւմ տա հա յե րէ նի գոյա տեւ ման, ձեւա ւոր ման, զար գաց
ման պատ մու թիւ նը յստակ տուե ալ ներ կը փոխան ցէր մեզի լեզո ւի մը 
ճակա տագ րին մասին մտա ծե լու համար:

Լեզո ւի մը գոյա տե ւու մը մեր փափա քէն, ցան կու թե նէն վեր` առար
կա յա կան շարք մը պայ ման նե րու ներ կա յու թե ան հետ կ’առն չո ւի: Շատ 
(ծայ րա հեղ) ամփոփ արտա յայ տու թե ամբ բաւա րա րո ւինք հետե ւե ա
լով. լեզուն կը գոյա տե ւէ միայն հաւա քա կան ինք նա տիպ կեան քի մը 
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իրա կա նաց ման պարա գա յին: Լեզուն այդ կեան քին հաղոր դակ ցու
թե ան միջոցն է: Լեզուն այդ կեան քը չի ստեղ ծեր, միայն կը ցոլաց նէ 
զայն: Հաւա քա կան ինք նա տիպ կեանքն է, որ կ’ապրեց նէ լեզուն, բայց 
ոչ հակա ռա կը: Արեւմ տա հա յե րէ նը այս օրէն քին մէկ բացա ռու թիւ նը չի 
կազ մեր:

Բոլո րիս ծանօթ է, որ Սփիւռ քի մէջ հաւա քա կան կեան քի ստեղծ
ման էական խնդի րը եւս մեր մտա ծո ղու թե ան դաշտ չէ մտած: Հիմ նա
կան կառոյց նե րը մեզի կու գան 19–րդ դարէն: Այս մասին վիճա բա նի լը 
ամբող ջու թե ամբ բացա ռո ւած է:

Ինչ որ ալ ըլլայ սակայն Արեւմ տա հա յե րէ նի ճակա տա գի րը (կորուս
տի պարա գան ներա ռե ալ) մեր պատ մու թե ան եւ մանա ւանդ Սփիւռ քի 
մէջ Նոր սերունդ նե րու հայե ցի ինք նու թե ան կերտ ման անան ցե լի, կեն
սա կան ճիգե րուն մէջ պիտի մնայ էական մաս նա կից: Արեւմ տա հա
յե րէ նը իր պատ մու թե ամբ, իր փոխան ցած արժէք նե րով մեր բոլո րիս 
ինք նու թե ան կերտ ման մէջ ներ կայ պիտի ըլլայ որպես պատ մա կա
նու թե ան զգայ նու թիւ նը գոյաց նող գոր ծօն: Մեր ըսա ծը աւե լի որո շա կի 
դարձ նե լու համար բաւա րա րո ւինք հետե ւե ա լով. Արեւմ տա հա յե րէ նը 
կը ցոլաց նէ (պետու թե ան մը բացա կա յու թե ան պայ մա նին մէջ իսկ) 
մեր ժողո վուր դին (Լու սա ւո րու թե ան գաղա փար նե րով խան դա վառ) 
հաւա քա կան նոր կեանք մը ստեղ ծե լու ձգտու մը: Ձգտում մը դէպի այն 
արժէք նե րուն, որոնք պիտի կեր տեն վաղը նոյ նինքն մեր հայ րե նի քին 
մէջ ցան կա ցո ւած կեան քի մը իրա կա նա ցու մը:

Հետե ւա բար Արեւմ տա հայ մշա կոյ թը կը մնայ արդի ա կան եւ այժ
մէ ա կան:

Ա. Եզրա կա ցու թիւն
Որպէս ուսուց ման առար կայ Արեւմ տա հա յե րէ նը եւ անով փոխան

ցո ւած արժէք նե րու համա կար գը և գաղա փա րա կան աշխար հը պէտք 
է տես նել միաս նու թե ան մէջ: Եթէ լեզո ւի դասա ւան դու թիւ նը նկա տի 
պիտի ունե նայ տեղա յին պայ ման նե րու մէջ լեզո ւի իմա ցու թե ան միջին 
մակար դա կը եւ այլ տուե ալ ներ եւ ըստ այնմ պիտի ծրագ րէ աշխա
տան քը, Արեւմ տա հայ մշա կոյ թը կրնայ փոխան ցո ւիլ տեղա կան տար
բեր լեզու նե րով:

Արեւմ տա հայ մշա կոյ թի մասին տեղե կու թիւն նե րու ջամ բու մը կրնայ 
նպաս տել լեզո ւի իմա ցու թե ան կարե ւո րու թե ան գիտակ ցու թե ան 
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բարձ րաց ման: Մշա կոյթ նե րու ընկալ ման մէջ իր նպաս տը կ’ունե նայ 
նաեւ այն պարա գա յին, երբ Արեւմ տա հայ մշա կոյ թը կը ներ կա յա ցո ւի 
համաշ խար հա յին պատ մու թե ան եւ Օսմա նա կան պատ մու թե ան հոլո
վոյ թին մէջ:

Սփիւռ քի մէջ, այսօր, Արեւմ տա հա յե րէ նը իր գոյաց ման, ձեւա ւոր
ման, զար գաց ման պայ ման նե րէն գրե թէ ամբող ջու թե ամբ զրկո ւած է: 
Ընթաց քը լաւա տե սու թիւն չի ներշն չեր: Երթա լով ան կը դառ նայ միայն 
դասա րա նի մէջ օգտա գոր ծո ւած լեզու: Դպրո ցի մէջ զայն որպէս մեր 
ինք նա գի տակց ման խորհր դա նի շը ըլլա լով ջատա գո վել, ոչ ցան կա լի 
վիճա կը շրջե լու համար մնաց անբա ւա րար:

Արեւմ տա հա յե րէ նի համար նոր կար գա վի ճակ պետք է սահ մա նել:
Եւ այդ կար գա վի ճա կը (statut) նախ նկա տի պիտի ունե նայ ուսա

նո ղի դաս տի ա րակ ման կրթու թե ան մէջ Արեւմ տա հա յե րէ նի բերե
լիք նպաս տը: Այլա պես ներ կայ դրու թե ամբ անոր նահան ջը կան խել 
անկա րե լի կը թուի: Տարե վեր ջի հան դէ սին ոգե ւո րու թիւ նը, ինչ պէս 
մին չեւ այսօր, վաղը եւս, Արեւմ տա հա յե րէ նի կեն սու նա կու թե ան երաշ
խի քը պիտի չըլ լայ:

Դպրոց նե րէն ներս Արեւմ տա հա յե րէ նի նոր կար գա վի ճա կը կը տես
նենք երկու աշխա տան քա յին ուղ ղու թիւն նե րու մէջ.

Արեւմ տա հա յե րէ նը մտքի մէջ գիտե լի քի ձեւա ւոր ման աշխա տան
քին պիտի բերէ նշա նա կա լից մաս նակ ցու թիւն: Հոս գիտե լի քի ձեւա
ւո րու մը կը հակադ րենք (գիտակ ցա բար) հաղոր դակ ցա կան նոր լեզու 
մը դասա ւան դե լու աշխա տան քին: Օտար լեզո ւի դասա ւան դու թե ան 
կարե ւոր նպա տա կը այդ լեզո ւով հաղոր դակ ցիլ է: Հայե րէ նը երթա
լով կը դասա ւան դո ւի այս նպա տա կով: Պէտք է վերա դառ նալ 30–40 
տարի առա ջո ւայ դրու թե ան եւ Արեւմ տա հա յե րէ նով պէտք է դասա ւան
դել ուսո ղու թիւ նը, բնա կան գիտու թիւն նե րը: Այս պարա գա յին միայն 
լեզուն պիտի գտնէ իր իսկա կան ուժա կա նու թիւ նը, երա խան պիտի 
զգայ իր իմա ցա կան կարո ղու թե ան զար գա ցու մը Արեւմ տա հա յե րէ նը 
օգտա գոր ծե լով: Իսկ այն ծնող նե րը, որոնք կը հարց նեն թե հայե րէ նը 
ինչ բանի կը ծառա յէ, պատաս խա նը կը դառ նայ ակնյայտ:

Արեւմ տա հա յե րէ նի պահը ուսա նո ղի համար ծրագ րա յին կաշ
կան դում նե րէ հեռու ազատ արտա յայ տո ւե լու պահը պէտք է ըլլայ: Իր 
առօ րե այ ապրում նե րը, դիտար կում նե րը, եզրա կա ցու թիւն նե րը, զգա
ցում նե րը պէտք է իր դասըն կեր նե րուն հետ փոխա նա կէ, վիճա բա նի: 
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Ուսուց չի իմաս տուն առաջ նոր դու թե ամբ դասա պա հը կրնայ դառ նալ 
անմո ռա նա լի ապրում նե րու պահ եւ այս.... Արեւմ տա հա յե րէ նով:

1970–էն ի վեր Եւրո պա յի մէջ բազ մա թիւ երկ լե զու դպրոց ներ (երկու 
լեզու նե րու հաւա սար մակար դա կի տիրա պե տում) վերո յի շե ալ երկու 
ուղ ղու թիւն նե րով կը հաս նին իրենց նպա տա կին: Երկ րորդ լեզո ւի խոր 
իմա ցու թիւ նը արգելք չի հան դի սա նար ուսա նո ղի համալ սա րա նա կան 
կեն սագ րու թե ան համար:

Երկու ուղ ղու թիւն նե րու մէջ մաս նա ւո րա բար առա ջի նը կ’ունե նայ 
գրե թէ որո շիչ նշա նա կու թիւն, երկ րորդ լեզուն (հոս Արեւմ տա հա յե րէ
նը) գիտե լի քի ձեւա ւոր ման, կառուց ման կը մաս նակ ցի մեծ համե մա
տու թե ամբ:

Բ. Եզրա կա ցու թիւն
Նոր կար գա վի ճա կի մը սահ մա նու մը, բնա կա նա բար չի բացա սեր 

հայե րէ նի դասա կան ուսու ցու մը: Դասա կան ուսուց ման համար կան 
արդի ա կան դասագր քեր, որոնք հաշ ւի առած են հոգե բա նու թե ան եւ 
ման կա վար ժա կան նորա րար տեսու թիւն նե րը: Կայ յաջող ուսու ցիչ նե
րու հրա շա լի փոր ձը, որ մին չեւ այսօր չէ արձա նագ րո ւած եւ հաւա քա
կան քննարկ ման չէ ենթար կո ւած:

Նոր կար գա վի ճա կին հիմ նա կան նպա տա կը պիտի ըլլայ ներ մու ծել 
դասա ւանդ ման նոր ուղ ղու թիւն ներ, որպէս զի հայե րէ նը ուղ ղա կի մաս
նա կից դառ նայ երա խա յին մտա ւոր, իմա ցա կան զար գաց ման, նպաս
տէ նաեւ որպէս զի ան իր կեն սա փոր ձը, իր աշխար հը, խօս քի եւ վիճա
բա նու թե ան ազատ մթնո լոր տին մէջ քննարկ ման ենթար կէ, արժէ ւո րէ 
եւ....մեծ նայ: 
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ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
«ՍՓԻՒՌՔ» Գիտաուսումնական Կենտրոնի տնօրէն 
Հայաստան

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ՆՈՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՐՋ

Մեր պետու թիւ նը, ելնե լով հայու թե ան ամբող ջա կա նու թե ան 
պաշտ պա նու թե ան գիտակ ցու մի, իր, ընդու նենք, բացա ռիկ դերից, 
ազգա յին շահե րը համախմ բո ղի դեռեւս նուա զա գոյն փոր ձա ռու թե
ամբ ձգտում է գոր ծուն դերա կա տա րու թիւն ունե նալ Սփիւռ քի գրամ
շա կու թա յին կեան քին ներգ րա ւո ւե լու խնդիր նե րում, ինչն էլ մենք 
ողջու նում ենք: Այս տե ղից բխում է Սփիւռ քում իրա կա նա ցո ւե լիք 
լեզո ւա կան քաղա քա կա նու թե ան հիմ նա կան նպա տա կը, որը անհ
րա ժեշտ նախա պայ ման է հայե րի երկու հատո ւած նե րի անհա ւա սար 
յարա բե րու թե ան խոր քե րում խոտո րո ւած հաւա սա րակշ ռու թիւ նը 
վերա կանգ նե լու ճանա պար հին:

Հայաս տա նի եւ Սփիւռ քի միջեւ արդիւ նա ւէտ լեզո ւա յա րա բե
րու թիւն նե րը պէտք է զար գա նան համա խոր հուրդ քննար կում նե րի 
եւ լու ծում նե րի ճանա պար հով: Ահա թէ ինչու, մենք ողջու նում ենք 
արեւմ տա հա յե րէ նի հեռան կա րին ու զար գա ցում նե րին նուի րո ւած 
այս համա ժո ղո վը, որը նախա ձեռ նել է Սփիւռ քի նախա րա րու թիւ նը` 
հրա ւէր ուղ ղե լով Հայաս տա նի ու Սփիւռ քի գիտա ման կա վար ժա կան 
կարող ուժե րին: Բոլորս պատ րաս տա կամ ենք միաս նա կան քայ լեր 
անե լու, քանի որ, որքան էլ տարա կար ծու թիւն ներ ունե նանք, իսկ 
դրանք յաճախ անհան դուր ժող ձեւեր են ընդու նել, այս տեղ եւ դրսում, 
բայց մանա ւանդ դրսում, գիտակ ցում ենք վաղո ւայ անդառ նա լի 
անհանգս տու թիւն նե րը:

Մեր համոզ մամբ, հենց մեզ մօտ, յատ կա պէս Սփիւռ քի նախա
րա րու թե ան համա կար գում, պէտք է կազ մել որո շում ներ արձա կե լու 
իրա ւուն քով օժտո ւած արեւ մտա հայե րէ նի բարձ րա գոյն խոր հուրդ, 
ուր պիտի ընդգր կո ւեն Սփիւռ քի եւ Հայաս տա նի առա ջա տար մաս
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նա գէտ նե րը: Խորհր դի նախա գահ պիտի ընտ րեն արեւմ տա հա յե
րը` իրենց միջից: Նման մի խոր հուրդ գոր ծում էր մի շրջան, շատ 
բարի ժամա նակ նե րում, բայց ձեւա կան էր. այն տնօ րի նում էին 
հայ րե նի մաս նա գէտ ներ եւ նաեւ` ոչ մաս նագէտ ներ: Որո շում ներ 
ընդու նե լու իրա ւա սու թիւն ներ չկա յին: Այժմ, ըստ էու թե ան, խոր
հուր դը պիտի լինի Սփիւռ քի նախա րա րու թե ա նը կից մշտա կան 
գոր ծող մար մին:

Ազգա յին լեզո ւա կան ընդ հա նուր ծրագ րի մշա կու մը, հնչիւ նա կան 
եւ ուղ ղագ րա կան կանո նա կար գու մը արեւմ տա հա յե րէ նի վերոն շե
ալ բարձ րա գոյն խորհր դի հիմ նա կան գոր ծա ռոյթ նե րը պիտի լինեն, 
իսկ իրա գոր ծու մը հնա րա ւո րու թիւն կը տայ նաեւ ստեղ ծե լու պետու
թե ան եւ Սփիւռ քի` միմե անց նկատ մամբ քաղա քա կան եւ ազգա
յին պար տա ւո րու թիւն նե րի ներ դաշ նակ յարա բե րու թիւն` ի նպաստ 
անկախ պետա կա նու թե ան ամրապնդ ման: Այդ պար տա ւո րու թիւն նե
րի համա տեքս տում ենք մենք դի տում նաեւ հայ րե նի միջա վայ րում 
արեւմ տա հայ լեզո ւի, գրա կա նու թե ան ու մշա կոյ թի պաշտ պա նու թե
անն ու իւրաց մա նը ուղ ղո ւած մեր քայ լե րը: Հայ կա կան Պետա կան 
Ման կա վար ժա կան Համալ սա րա նի համա կար գում մեր ղեկա վա րու
թե ամբ գոր ծող «Սփիւռք» Գիտա ու սում նա կան Կենտ րո նը 2002–ից ի 
վեր իրա կա նաց նում է հայ րե նի ուսու ցիչ նե րի վերա պատ րաս տու թիւն 
արեւմ տա հայ հան րակր թա կան առար կա նե րից` արեւմ տա հայ լեզու, 
արեւմ տա հայ եւ սփիւռ քա հայ գրա կա նու թիւն ներ: Թուով տասն մէկ 
այդ դասըն թաց նե րին իրենց մաս նակ ցու թիւնն են բերել Հայաս
տա նի մար զերի, Երե ւա նի եւ Լեռ նա յին Ղարա բա ղի շուրջ 460 ուսու
ցիչ ներ, որոն ցից լաւա գոյն ները հնա րա ւո րու թիւն են ունե ցել իրենց 
դպրոց նե րում մեր եւ Փարի զի «Մաշ տոց» Հայ լեզո ւի պաշտ պա նու
թե ան միու թե ան կազ մած ծրագ րե րով մէկա մե այ փորձ նա կան ծրա
գիր վարե լու:

Պատ մա կան հան գա մանք նե րի բերու մով պետա կան լեզո ւի կար
գա վի ճակ է ստա ցել գրա կան արե ւե լա հա յե րէ նը: 1915–ի արհա ւիր
քից յետոյ արեւմ տա հա յե րէ նը զրկո ւեց զար գաց ման տար րա կան 
պայ ման նե րից եւ հիմ նա կա նում ծառա յեց հայ ժողովր դի ցրո ւած 
բեկոր նե րին` որպէս ազգա պահ պան գերա գոյն գոր ծօն:

Գրա կան ճանա չո ւած արեւմ տա հա յե րէ նը զուրկ մնաց պետա կան 
հովա նա ւո րու թիւ նից, չու նե ցաւ լեզո ւա կան քաղա քա կա նու թե ան 
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համա կար գո ւած ծրա գիր, որը մեծա գոյն դեր ունի ժամա նա կա կից 
լեզու նե րի մշակ ման, կանո նա կարգ ման համար:

Ակնյայտ է, որ Սփիւռ քում հայե րէ նի նուա զու մը հիմ նա կա նում 
պայ մա նա ւո րուած է այն պի սի առար կա յա կան հան գա մանք նե րով, 
ինչ պի սիք են կրթամ շա կու թա յին կողմ նո րո շում նե րի հսկա յա կան 
այլընտ րանքն ու սոցի ա լա կան յար մա րե ցում նե րի անհ րա ժեշ տու
թիւ նը: Ստեղ ծո ւած վիճա կի պատ ճառ նե րից մէկն էլ հայոց լեզո ւի 
դասա ւանդ ման միաս նա կան ծրա գե րի ու մեթո դա կան մշա կում նե րի 
սակա ւու թիւ նը կամ բացա կա յու թիւնն է:

Հարկ է նկա տել, որ անգամ հայ կա կան դպրոց յաճա խող աշա կեր
տու թե ան մի մասի համար հայե րէ նը երկ րորդ լեզու է դար ձել, ինչը 
բնո րոշ է յատ կա պէս եւրո պական եւ ամե րի կե ան քաղա քակր թա կան 
միջա վայ րե րին: Եթէ արե ւե լե ան երկր նե րի գաղութ ներում հիմ նա կա
նը հայա գի տա կան առար կա նե րի դասա ւանդ ման եւ բարե լաւ ման 
խնդիրն է` ելնե լով ազգա յին առաջ նա հեր թու թիւն նե րի սահ ման ման 
անհ րա ժեշ տու թիւ նից, ապա արեւմ տե ա նում` երկ լե զու դասագր քե րի 
ստեղ ծու մը:

Սփիւռ քի կրթօ ջախ նե րում հայոց լեզո ւի իւրա ցու մը տկա րաց
նող գլխա ւոր պատ ճառ նե րից է ուսուց չա կան կադ րե րի որա կա կան 
անհա ւա սա րա չափ բաշ խու մը, յա ճախ էլ` անբա ւա րա րու թիւ նը: Այս 
վիճակն ստեղծ ւում է ուսու ցիչ նե րի պատ րաստ ման համա կար գի 
անկա տա րու թե ան հետե ւան քով:

Սա առա ջին:
Երկ րորդ հար ցադ րու մը վերա բե րում է ռազ մա վա րա կան խնդրի` 

Սփիւռ քի նա խարա րու թե ան բուն դերին եւ յանձ նա ռու թիւն նե րին: 
Հոկ տեմ բե րին երկ րորդ տարին է լրա նում, ինչ գոր ծում է նախա
րա րու թիւ նը եւ ինչ քան լաւ է գոր ծում: Կար ծում եմ, որ մեզա նում 
եւ Սփիւռ քում չկայ մի օղակ, կազ մա կեր պու թիւն կամ ընկե րա յին–
քաղա քական ուժ, որ խան դա վա ռու թե ամբ չըն դու նի նրա դերա կա
տա րու թիւ նը համա հայ կա կան մակար դակ նե րում:

Համա հայ կա կան կառոյց նե րի թիւը որա կա պէս փոխո ւեց, որով
հե տեւ մեր առջեւ պետա կան լիա զօ րու թիւն նե րով օժտո ւած մար մին 
է` որո շա կի ա ցած յանձ նա րա րա կան նե րով: Նախա րար Տկն. Յակո
բե ա նը իր շուրջ համախմ բել է նուի րե ալ նե րի, գոր ծուն անձանց, 
սակայն մենք ընդգ ծում ենք, որ այսու հան դերձ նախա րա րու թիւնն 
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անց նում է գոր ծա ռոյթ նե րի ճշգրտման օրի նա չափ եւ ենթա կա յա
կան դժո ւա րու թիւն ներ: Բանն այն է, որ Սփիւռ քի նախա րա րու թե
ա նը դեռեւս ամբող ջա պէս չեն անցել ուրիշ նախա րա րու թիւն նե րին 
նախա պէս բախ շո ւած իրա ւա սու թիւն նե րը, ինչի պատ ճա ռով, օրի
նակ, կրթա կան մի շարք հիմ նախն դիր ներ անո րոշ, առկախ վիճակ
նե րում են:

Փաս տը հիմ նա ւո րենք օրի նա կով: Սփիւռ քի ուսու ցիչ նե րի, ուսա
նող նե րի հետ աշխա տանք նե րը, թւում է, որ պիտի անց նէ ին Սփիւռ
քի նախա րա րու թե ան ենթա կա յու թե ան տակ, բայց այսօր ՀՀ ԿԳ 
Նախա րար Ա. Աշո տե ա նի դիմադ րու թիւ նը յաղ թա հարել պետա կան 
գերա տես չա կան օղակ նե րում կար ծես դժո ւա րա ցել է: ԿԳՆ Սփիւռ քի 
բաժի նը դար ձել է առկախ մար մին՝ երկու–երեք մաս նա գէտ նե րով, 
յաճախ մաս նա գիտա կան ու հոգե բա նա կան բար դոյթ նե րը ամբող
ջա պէս չյաղ թա հա րած աշ խատող ներով  որոնք ակա մայ իրենց վրայ 
են վերց նում ռազ մա վա րա կան ծան րու թիւն՝ երբեմն ենթա կա յա
կան թելադ րու թե ամբ շրջան ցե լով կազ մա ւո րո ւած մաս նա գի տա կան 
կենտ րոն նե րի փոր ձա ռու թիւ նը:

Մինչ դեռ Սփիւռ քի նախա րա րու թիւ նը, իր կոչ մա նը հաւա տա րիմ, 
պիտի ձգտի իսկա պէս կեան քի կոչել արեւմ տա հայ ուսուց չի` վերա
պատ րաս տու թիւ նից պատ րաս տու թե ան անց նե լու համակր թա կան 
ծրա գի րը: Այսինքն` ոչ թէ անվ նաս, ոչինչ չբե րող վերա պատ րաս
տու թե ան քայ լե րը կրկնել, այլ անց նել ռազ մա վա րա կան ազգա
պահ պան կրթա կան ծրագ րի` արեւմ տա հայ ուսուց չի պատ րաս տու
թե ան: Մենք յայտ նում ենք մեր ուրա խու թիւ նը Երե ւա նի Պետա կան 
Համալ սա րա նում բացո ւած Սփիւռ քի ամ բիո նի գոր ծու նէ ու թե ան 
առթիւ: Սփիւռ քա գէ տի մաս նա գի տու թիւն ստա ցած մագիստ րանտ
նե րը իսկա պէս կարող են գոր ծօն մաս նակ ցու թիւն բերել Սփիւռ քի 
հետ տա րուող բազ մաբ նոյթ աշխա տանք նե րում: Մենք առա ջար
կում ենք արեւմ տա հայ ուսուց չի պատ րաս տու թե ան բաժան մունք 
ստեղ ծել, որի գոր ծու նէ ու թիւ նը նպա տա կա յար մար ենք համա րում 
Ման կա վար ժա կան Համալ սա րա նի համա կար գում, քանի որ ման
կա վար ժա կան կադ րե րի թողար կու մը հենց այս բու հի գերա կայ ուղ
ղու թիւնն է:

Սա կարո ղու թե ան խնդիր է, սա Սփիւռ քի նախա րա րու թե ան 
բարձր տեսո ղու թիւնն է, եւ մենք կար ծում ենք, որ արեւմ տա հա յե րէ
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նին նուի րո ւած կրթա կան այս հա մաժո ղո վի խնդիր նե րին ձեռ նա մուխ 
լինե լով` մենք պիտի ընդու նենք որո շա կի իրա ւասու թիւն նե րի վերա
յանձն ման պաշ տօ նէ ա կան արա րո ղա կարգ Կրթու թե ան նախա
րարու թիւ նից Սփիւռ քի նախա րա րու թե ան:

Վեր ջին տաս նա մե ա կի աննա խա դէպ ժողովր դա կան տեղա շար
ժե րի հետե ւան քով Սփիւռ քը բազ մա բո վան դակ ու բարդ իրո ղու թիւն 
է: Այն տեղ լեզո ւա կան պատ կե րը բնո րոշ ւում է բազ մա տար րու թե ամբ, 
խճո ղու մով: Դա հետե ւանք է տար բեր միջա վայ րերից բխող օտար 
մշա կոյթ նե րի առա ւել կամ նուազ ազդե ցու թե ան:

Սփիւռ քի կրթամ շա կու թա յին իւրա յատ կու թիւն նե րին խորու թե
ամբ ծանօ թա նա լը, տար բե րա կո ւած մօտեց մամբ ծրագ րեր կազ մե լը 
պէտք է լինի Սփիւռ քի հետ աշ խատան քի կարե ւոր մեկ նա կէ տը: Ընդ 
որում` Սփիւռ քում հայոց լեզո ւի քարոզ չու թիւ նը հարկ է իրա կա
նաց նել` ներ դաշ նա կե լով լեզո ւա քա ղա քա կա նու թե ան միջազ գային 
խնդիր նե րը ազգա պահ պան ձեռ նար կում նե րին:
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ԳԵՂԱՆԻ ԷԹԻԵՄԵԶԵԱՆ
Բեյրութի Ազգային Աբգարյան վարժարանի տնօրեն
Լիբանան

 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԷ ՆԵՐՍ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ 
ԴԻՄԱԿԱԼԱԾ ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԵՒ 

ՅԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Համայն քա յին լայն իրա ւա սու թիւն ներ վայե լող լիբա նա նա
հայ գաղու թը, որ տարի ներ շարու նակ մար դուժ մատա կա րա րած է 
ամբողջ Սփիւռ քին, նոր հազա րա մե ա կի սեմին` սկսած է դիմա կա լել 
որոշ դժո ւա րու թիւն ներ: Տագ նա պը դեռ ահա զան գա յին տարո ղու թիւն 
չու նի, բայց հետզ հե տէ, առա ւել կամ նուազ չափով, զգա լի կը դառ
նայ, աշա կեր տու թե ան թիւի աստի ճա նա կան անկու մով, դպրոց նե րու 
միա ցու մով եւ փակու մով, կնքո ւած խառն ամուս նու թիւն նե րու յարա
ճուն թիւով: Հայե ացք նե րը արդա րօ րէն դար ձե ալ կ’ուղո ւին դէպի հայ 
դպրոց, իբրեւ ինք նու թե ան հաս տատ ման եւ ապա գա յա կերտ հիմ նա
կան կռո ւան: Տիրող պայ ման նե րու տակ, գոյա պահ պան ման տագ նա
պը սկսած է թեւա ծել: Արեւմ տա հա յե րէ նի զար գաց ման հեռան կար նե
րը ուրո ւագ ծե լէ աւե լի, սուր կեր պով կը խօսինք զայն անա ղարտ պահ
պա նե լու կարե լի ու թիւն նե րուն, միջոց նե րուն մասին:

Իւրա յա տուկ տագ նապ մը չէ այս: Համաշ խար հայ նաց ման գլա նը 
հետզ հե տէ կը քան դէ ամէն պատո ւար, սահ ման, պետա կան հովա նա
ւո րու թե ան ուժա կա նու թիւն, նոյ նիսկ` պետա կան ինք նու րոյն, ազգա
յին մտա ծո ղու թիւն: Չակեր տո ւած «Մարդ կա յին Իրա ւունք նե րու» անո
ւան տակ, անհա տը հետզ հե տէ կը տարան ջա տո ւի իր հաւա քա կա նու
թե նէն, մշա կոյ թէն, պատ կա նե լի ու թե նէն: Փնտռո ւա ծը, երա զո ւա ծը` 
երջան կու թիւն, բարօ րու թիւն, յառաջ դի մու թիւն, յաջո ղու թիւն եւ զբօս է: 
Ազա տու թե ամբ զինո ւած, սպա ռո ղա կան ընկե րու թե ան արդի մար դը, 
հետզ հե տէ կը դառ նայ անգոյն ու անդի մա գիծ քաղա քա ցի մը, ապա` 
աշխար հա քա ղա քա ցի:

Սփիւռ քի մէջ, ի մաս նա ւո րի Լիբա նան, լեզուն փոխա րի նած էր 
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կորու սե ալ հողը: Նուա զա գոյն նահան ջը` կտրո ւիլ էր մայր երա կէ, 
պատ կա նե լու թե նէ, հաւա քա կան մտա ծո ղու թե նէ, իրա ւա սու թիւն նե րէ, 
համա պա տաս խան ուժա կա նու թե նէ, կեցո ւած քէ եւ ապա գա յա կերտ 
ծրա գիր նե րէ:

Հոսանքն ի վեր թիա վա րե լը` պար տա ւո րո ւած ընթացք եղած է 
անցե ա լին, նաեւ է` այսօր: «Լաւա գոյն» դպրոց նե րը Լիբա նա նի` մար
դա կերտ ման առա քե լու թիւ նը ունին, գիտե լիք ջամ բե լու կող քին, մինչ 
մեր դպրոց նե րը.

«Մեր վար ժա րան նե րուն շրջա նա ւարտ նե րը պիտի ունե նան իրենց 
ինք նու թե ան գիտակ ցու թիւ նը, իբր մարդ եւ իբր հայ, ըմբռ նեն թէ՛ 
մարդ կա յին ընտա նի քի եւ թէ՛ հայու թե ան պատ կա նե լի ու թիւ նը: Տակա
ւին կարե նան հաշ տեց նել, այլեւ արժեց նել իրենց բնա կած երկ րին ու 
անոր ժողո վուր դին ալ պատ կա նե լու իրո ղու թիւ նը:

Մեր վար ժա րան նե րը` յաւե լե ալ առա քե լու թիւ նը պիտի ունե նան իբր 
առաջ նա հեր թու թիւն, պատ րաս տել ապա գայ հայ յանձ նա ռու մտա ւո
րա կանն ու գոր ծի չը:

Մեր վար ժա րան նե րը իրենց աշա կերտ նե րը պիտի զինեն ընկե րու
թե ան յաջո ղակ անդամ ներ դառ նա լու համար անհ րա ժեշտ գիտա կան 
եւ մշա կու թա յին պատ րաս տու թե ամբ:»

Եւ տակա ւին` համա մարդ կա յին արժէք նե րը զար գաց նե լու համար, 
անհ րա ժեշտ է շեշ տել առողջ կեն ցա ղի, բնա պահ պա նու թե ան կարե ւո րու
թիւ նը, բայց նաեւ, եւ մաս նա ւո րա բար` այլա սի րու թիւ նը, պաշտ պա նու թիւ
նը տկար նե րուն եւ փոք րա մաս նու թիւն նե րու իրա ւունք նե րուն, պատաս
խա նա տո ւու թիւն` հաւա քա կա նու թե ան հան դէպ, այլա սի րու թիւն, արդա
րա դա տու թիւն, քաղա քա կան պայ քա րի յանձ նա ռու թիւն, զոհո ղու թիւն...

Ազգա յին արժէք նե րը ամրապն դե լու համար` անհ րա ժեշտ է տալ 
հայ ազգին պատ կա նե լու գիտակ ցու թիւ նը, սոր վեց նել մաս կազ մել հայ 
հաւա քա կան կեան քին, ներշն չել ազգա յին հպար տու թիւն, բացատ
րել Սփիւռ քի մէջ երկո ւու թիւն մը ապրե լու իրո ղու թիւ նը, ներշն չել սէր` 
դէպի հողը, հայ րե նի քը, վառ պահել հայ րե նիք վերա դար ձի ձգտու մը, 
ներշն չել հայ պետա կա նու թե ան պահ պան ման եւ հզօ րաց ման անհ
րա ժեշ տու թիւ նը, տալ ազգա յին իրա ւունք նե րու համար պահան ջա տի
րա կան պայ քա րի եւ Հայ Դատի կարե ւո րու թե ան գիտակ ցու թիւ նը....:

Այս բոլո րը, ոչ շատ հեռու անցե ա լին` վերա ցա կան բացատ րու
թիւն ներ չէին, այլ ապրում ներ, իսկ այսօր հետզ հե տէ կը ձեւա ւո րո ւի 
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հոսանք մը, որ գործ նա պաշտ նկա տա ռում նե րով` ուսու մը կը համա րէ 
միջոց` յաջո ղակ մարդ պատ րաս տե լու համար: Եթէ իր զաւա կը նիւ
թա կան ապա հո վող վկա յա կան մը յաջո ղի ձեռք բերել, ալ ի՞նչ հարց 
կրնայ գոյու թիւն ունե նալ:

Դարու անխու սա փե լի կնի՞քն է, չափա նիշ նե րու յեղա փո խո՞ւթիւն, 
պատ րանք նե րու չքա ցո՞ւմ...: Ականջ կու տաս ծնող նե րու արձակ ման 
ժամու խօսակ ցու թե ան: «Ի՞նչ առիր Ֆրան սե րէ նիդ»: «Ի՞նչ առիր արա
բե րէ նիդ»: Մէկը, միայն մէկը հարց նէր, թէ ի՞նչ առած էր հայե րէ նին...

Հրաշք դեղա տոմ սեր չհայ թայ թե ցին բոլոր մակար դակ նե րու 
ժողով նե րը: Սփիւռ քի նախա րա րու թե ան աշխա տան քա յին ծրա գիր
նե րուն վրայ կ’երե ւին կրթա կան մար զե րու բարե լաւ ման, հայ կա կան 
դպրոց նե րու օժան դա կու թե ան առաջ նա հեր թու թիւ նը: Մեքե նա կա նու
թիւ նը, ընդ հա նուր ծրա գի րը, հոլո վոյ թը աշխա տան քին` կը կարօ տին 
ժամա նա կի, նախա րա րու թե ան առա ւել ինք նա հաս տատ ման, նիւ թա
կան կարե լի ու թիւն նե րու զար գաց ման: Կան անշուշտ որո կա ւոր ման 
ծրա գիր ներ, համա գու մար ներ, գիտա ժո ղով ներ, օժան դակ գրքե րու 
հրա տա րա կու թիւն ներ, ծանօ թաց ման, կեն դա նի կապի հաս տատ ման 
նախա քայ լեր, սակայն անո րոշ կը մնան համա տեղ աշխա տե լու գոր
ծըն թա ցի մը հանգ րո ւա նա յին փու լե րը:

Կ’ուշա նանք, որով հե տեւ անմի ջա կան ծրա գիր նե րու հեւ քին մէջն 
ենք: Կար ճա ժամ կէտ աշխա տանք ներ կը ճշդենք, եւ երբ միջո ցառ ման 
կարե լի ու թիւն նե րը ցամ քին, կ’անց նինք նոր վեր նագ րի մը, նոր փոր ձի 
մը: Մար դու ժի տագ նապ գոյու թիւն ունի, սակայն հատո ւա ծա բար կը 
կրկնենք նոյն աշխա տան քը, համա կարգ ման մեծ դժո ւա րու թիւն նե րով, 
որով հե տեւ առանձ նա յատ կու թիւն նե րէն վեր` հասա րակ յայ տա րա րի 
տար րե րը շատ յաճախ նոյ նը չեն:

Օրե րը կը թաւա լին: Այսօ րո ւան անն շան թուա ցող դժո ւա րու թիւնը` 
վաղը կրնայ անդար մա նե լի տագ նա պի վերա ծո ւիլ: Պէտք է սկսիլ, 
հետե ւե ալ մար զե րուն համար համա տեղ, մաս նա գի տա կան խմբակ
ներ յառա ջաց նե լով.

ա. ԼԵԶՈՒ
Ե. դարուն` երկու Հայ քե րը միա ցան Այբու բե նի գիւ տով: Նոյն ճեղ

քը գոյու թիւն ունի այսօր ալ եւ շաղախ դերա կա տա րու թիւ նը դար ձե
ալ կրնայ կատա րել մեր լեզուն: Հայաս տա նը ունի լեզո ւի իր կաճա ռը, 
իսկ Սփիւռ քի տար բեր կեդ րոն նե րու մէջ կան հայա գէտ ներ: Միա տեղ 
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աշխա տան քով կարե լի է ուղ ղագ րու թե ան բարե փո խո ւած նոր համա
կարգ մը ձեւա ո րել, որ հանգ րո ւա նա յին գոր ծակդ րու թե ամբ պիտի 
մօտեց նէ արե ւե լա հա յե րէ նը հայ լեզո ւի արմատ նե րուն, իսկ արեւմ տա
հա յե րէ նը պիտի օժտէ կիրարկ ման աւե լի դիւ րին ուղ ղագ րու թե ամբ` 
հաւա տա րիմ դասա կա նի սկզբունք նե րուն:

Հայ լեզո ւա գէտ նե րու եւ լեզո ւա բան ներ Բ. խմբակ մը նաեւ հետա
մուտ պէտք է ըլլայ օտա րա բա նու թե ան որոմ նե րը մաք րա գոր ծե լու մեր 
լեզո ւէն, ինչ պէս նաեւ մեր արմատ բառե րով ստեղ ծե լու ժամա նա կին եւ 
յառաջ դի մու թե ան պատ շա ճող նոր բառեր:

Բանա ւոր, կեն դա նի մեր լեզո ւին հոլո վոյթն ալ վերա նայ ման կը 
կարօ տի: Բծախնդ րու թիւ նը բերա նա ցի ին` հեռա տե սի լէն, ձայ նաս
փիւ ռէն հնչած, նաեւ պէտք է տարե ա ծել համա կար գի չին ու համա ցան
ցին ուղ ղու թե ամբ: Հայե րէն տառե րով հաղոր դակ ցու թե ան ծրա գիր մը 
պէտք է պատ րաս տեն մաս նա գէտ նե րը, լեզո ւի աղճատ ման նոր միջոց` 
լատի նա տառ հաղոր դակ ցու թիւ նը սահ մա նա փա կե լու համար:

բ. ԿՐԹԱ ԿԱՆ
Առա ջին հեր թին` անհ րա ժեշտ է միա տեղ ճիգե րով պատ րաս

տու թիւ նը տար բեր մակար դակ նե րու կրթա կան հայե ցա կար գե րու, 
ծրագ րե րու, սփիւռ քի վար ժա րան նե րու համար: Մայ րե նի լեզում
տա ծո ղու թիւ նը առա ւել կ’արդիւ նա ւո րո ւի աստի ճա նա կան զու գա
հեռ նե րու կիրար կու մով, համա կար գու մով պետա կան պար տա դիր 
ծրագ րե րու հետ, որոնք օրէ–օր առա ւել կազ մա կերպ ընթաց քով, 
կ’ողո ղեն աշա կեր տին միտքն ու հոգին ե՛ւ բառա պա շա րով ե՛ւ շարա
հիւ սու թե ամբ:

Շօշա փե լի էն` վերա ցա կան, ծանօ թէն` անծա նօթ պար տա դիր 
ընթաց քով` իւրա քան չիւր գաղութ տեղայ նա կան իր պայ ման նե րուն 
համա պա տաս խա նող դասա գիր քե րը պէտք է ունե նայ, հայ րե նի քի 
տրո փով: Մաս նա գի տա կան ոյժե րու մէկ տե ղու մով, կ’արդիւ նա ւո րո
ւի աշխա տան քը: Վերա նա յու մը երկուս տէք` անհ րա ժեշտ է, որով
հե տեւ «Կեն դա նի» լեզուն, յատ կա պէս աշա կեր տա կան կազ մա ւոր
ման հանգ րո ւա նին, առար կա յա կան բառե րու օգտա գոր ծու մով, թէ 
բառա պա շա րա յին «հարս տու թե ամբ», իր կանոն նե րը, պար տադ
րանք նե րը ունի: Անցե ա լին շատ պարզ համա րո ւած բառե րը, այսօր 
նոյն յաճա խա կա նու թե ամբ չգոր ծա ծո ւող, նոր բառ են մանու կին 
համար:
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Մեթո տա բա նա կան, մաս նա գի տա կան, բիւ րե ղա ցած ուղ ղու թիւն
նե րը անհ րա ժեշտ են հայե րէ նը դասա ւան դե լու համար իբրեւ առա ջին, 
երկ րորդ եւ երրորդ լեզու:

– Գիտաշ խա տող նե րը, միա տեղ աշխա տան քի ձեռ նար կե լէ առաջ, 
միջա վայ րի ծանօ թաց ման հանգ րո ւան մը անհ րա ժեշ տա բար պէտք է 
ունե նան, արդիւ նա ւէտ ներդ րում մը ունե նա լու համար:

– Ուսու ցիչ ներ փոխան ցո ւա ծին փոխան ցո ւա ծը` կոտո րա կո ւած 
հասած է սփիւռ քի մէջ հասակ առած 4–րդ սերուն դին, որուն կարգ 
մը ներ կա յա ցո ւիչ նե րը այսօր մուտք կը գոր ծեն կրթա կան ասպա րէզ: 
Տագ նա պը գիտե լի քի, վկա յա կա նի` հետզ հե տէ կը սահ մա նա փա կո
ւի, սակայն ապրու մի, ինք նավս տա հու թե ան շեշ տը կ’աղօ տի: Անցե
ա լի ուսուց չա պե տե րը` հայ րե նի քի շուն չով կը յաջո ղէ ին համա կել ե՛ւ 
աշա կեր տը, ե՛ւ պաշ տօ նա կից: Մեր օրե րու` «նոր»ը ըլլա լու իրա ւուն քով 
սահ մա նո ւած այսօ րո ւան ուսու ցիչ նե րուն, առիթ ներ պէտք է ընծա յել, 
առար կա յա կա նօ րէն ճանչ նա լու համար հայ րե նի քը, պատաս խա նա
տու իրենց պար տա կա նու թիւ նը աւե լի լայն կար կի նի վրայ բանա լու 
կարո ղու թե ամբ օժտե լու համար զանոնք:

«Հայ Լեզու», «Մակա վարժ»` անցե ա լին աւե լի մեծ դիւ րու թե ամբ կը 
հաս նէ ին սփիւռ քա հայ ուսու ցիչ նե րուն: Անհ րա ժեշտ է կանո նա ւո րել 
առա քու մը նմա նա տիպ նոր հրա տա րա կու թիւն նե րուն, ինչ պէս նաեւ 
օժան դա կել ուսուցիչ նե րուն համա ցան ցա յին ծանօ թա ցում ներ հաս
տա տե լու, պաշ տօ նա կից նե րու հետ:

Հայա գի տու թիւ նը, հայա գի տա կան հիմ նար կի մը ճամ բով մեծա
պէս պիտի նպաս տէր առա ւել որա կա ւոր ուսուց չա կան կազ մի մը 
պատ րաս տու թե ան: Պարա գա յա կան վերա ո րա–կաւոր ման դասըն
թացք նե րը անթա ցու պա յին դերա կա տա րու–թիւ նը ունին: Դժբախ տա
բար միայն Հայ կա զե ան համա–լսա րա նը մնա ցած է, հայա գի տա կան 
իր ամպի ո նով, որ սահ մա նա փակ թիւ մը համալ սա րա նա ւարտ նե րու 
կը պար գե ւէ գաղու թին:

Սէն Ժոզէ Ֆը, Հիւ սի սե ան Ամպի ո նը, Համազ գա յի նի Հայա գի տա
կան Հիմ նար կը` փակո ւած են, մեծ թիւով, համա պա տաս խան որա կով 
շրջա նա ւարտ ներ, տարի նե րու աշխա տան քով` կազ մա ւո րե լէ ետք: 
Անոնք այսօր, ընդ հան րա պէս, ցրո ւած են աշխար հով մէկ եւ կը վարեն 
պատաս խա նա տու պաշ տօն ներ:

Լիբա նա նե ան քաղա քա ցի ա կան պատե րազ մը ունե ցաւ ժխտա կան 
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իր անդ րա դար ձը: Համազ գա յի նի Հայա գի տա կան Հիմ նար կը, որ 
համա գա ղու թա յին բնոյթ ունէր, պայ ման նե րու բերու մով` սահ մա նա
փա կո ւե ցաւ ե՛ւ ուսա նող նե րու թիւով ե՛ւ պիւտ ճէ ա կան կարե լի ու թիւն
նե րով: Հակա ռակ բազում դժո ւա րու թիւն նե րու Երե ւա նի Պետա կան 
Համալ սա րա նի հետ գոր ծակ ցա բար, որա կա ւոր դասա խօս նե րու ներ
կա յու թե ամբ, ան շարու նա կեց գոր ծել, մին չեւ Հալէ պի Հայա գի տա կան 
Հիմ նար կի կազ մա կեր պո ւի լը` պատ ճառ դար ձաւ, որ առա ւել սահ մա
նա փա կո ւի հիմ նար կի աշա կեր տու թե ան թիւը:

Հայաս տա նի ընձե ռած կարե լի ու թիւն նե րով` Համազ գա յի նը այսօր 
կը ծրագ րէ զարկ տալ Հայաս տա նի Պետա կան Համալ սա րա նի արեւմ
տա հայ Լեզո ւի Ամպի ո նին եւ ատակ ուսա նող նե րը ուղ ղել հոն: Համա
պա տաս խան հետաքրք րութիւ նը պէտք է լարել, ծանօ թու թիւն ներ 
պէտք է ստեղ ծել, փոխան ցել, մանա ւանդ շար ժում եւ մթնո լորտ պէտք 
է ստեղ ծել, որպէս զի արդիւ նա ւո րո ւի ծրա գի րը:

Կրթա կա նին մաս կը կազ մէ նաեւ արդի արհես տա գի–տու թե ամբ 
որա կա ւոր տեսա ե րիզ նե րու, խտա սա լիկ նե րու պատ րաս տու թիւ
նը, լսա տե սո ղա կան միջո ցա ռում նե րով ծանօ թաց նե լու ե՛ւ հեքե աթ եւ 
երաժշ տու թիւն ե՛ւ պատ կեր` յատ կա պէս մանուկ նե րուն, որոնք ձայ
նակ ցե լով, կրկնե լով` աւե լի լաւ պիտի տիրա պե տեն մայ րե նի ին:

գ. ՏՆՏԵ ՍԱ ԿԱՆ
Սփիւռ քա հայ դպրոց նե րը կը դիմա կա լեն տնտե սա կան լուրջ դժո

ւա րու թիւն ներ, կրթա կան հիմ նադ րա մի մը բացա կա յու թե ամբ եւ այլ 
պատ ճառ նե րով: Միա տեղ գոր ծակցու թե ամբ, ակն կա լո ւած ծրա գիր
նե րու գործ նա կա նա ցու մը, համա պա տաս խան հետե ւո ղա կա նու թե
ամբ եւ խորա ցու մով, անհ րա ժեշ տա բար կը կարօ տի նիւ թա կան մեծ 
ներդ րու մի:

Տնտե սա գէտ նե րը վստահ կրնան աւե լի օգտա կար դառ նալ, յիշե ալ 
ծրա գիր նե րը կեան քի կոչե լու համար, համա պա տաս խան գու մար նե
րը ապա հո վե լու աշխա տան քին մէջ:

Առա ջարկս, շատ հեռու է քառա պաշտ հոգի էս: Քարեր, կառոյց ներ 
կը նորո գենք, մինչ բառը, Թու մա նե ա նի սահ մա նու մով «Աշխարհ Մը»` 
վտան գո ւած է:

Քարե րը նուազ վտան գո ւած են, որով հե տեւ կը տոկան: Փրկենք մեր 
բառե րը..., ի սկզբա նէ էր ԲԱՆԸ:
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ՊԵՐՃ ԹԵՐԶԵԱՆ 
Գրող, հրապարակախոս, 
ՀԲԸՄ Կահիրեի մասնաճյուղի պատվավոր նախագահ
Եգիպտոս

ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 
ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ ԱՅՍՕՐ

Ն. Գ. Տիկին Հրանուշ Յակոբեան
ՀՀ Սփիւռքի Նախարար
Մեծարգոյ Նախագահ եւ
Յարգարժան ներկաներ

Մեր հայ րե նի քին անկա խու թե նէն ասդին, 19 տարի նե րու երկար 
սպա սու մէ մը ետք, պատ մա կան բացա ռիկ առիթ մըն է, որ այսօր 
կը մէկ տե ղէ այս գիտա ժո ղո վին մաս նա կից նե րը, շնոր հիւ ՀՀ–ի 
Սփիւռ քի ուժա կան, կորո վի եւ ազգա նո ւէր նախա րա րին նախա
ձեռ նու թե ան:

Եթէ խօսինք Սփիւռ քի մէջ արեւմ տա հա յե րէ նի ուսուց ման արդի վի
ճակին մասին, ամէնքս ալ աներկ բա յօ րէն կրնանք հաս տատել, թէ ան 
Սփիւռ քի ամբողջ տարած քին գահա վէժ ընթաց քի մէջ կը գտնո ւի:

Արդա րեւ, Սփիւռ քի հայ կա կան վար ժա րան նե րու աշա կեր տու թեան 
թիւը, տար բեր պատ ճառ նե րով, հետզ հե տէ կը նուա զի: Շատ տեղեր 
արեւմ տա հա յե րէ նի հնոց ներ համա րո ւող, ազգա յին, յարա նո ւա նա
կան եւ միու թե նա կան վար ժա րան ներ կը միա ցո ւին կամ կը փակո ւին:

Արեւմ տա հա յե րէ նի մաս նա գէտ ուսու ցիչ նե րու նօսր թիւը եւ հի նե
րուն տեղը գրա ւող պատ րաս տո ւած նորե րու բացա կա յու թիւ նը, ծնող
նե րու եւ աշա կերտ նե րու մեծա մաս նու թե ան մօտ հայե րէն լեզո ւի հան
դէպ նախան ձախնդ րու թե ան, հետաքրք րու թե ան եւ շահագրգ ռո ւա ծու
թե ան պակա սը լուրջ սպառ նա լիք ներ են արեւմ տա հայե րէ նի առողջ 
գոյա տե ւու մին եւ զար գա ցու մին:

Այս պայ ման նե րուն տակ արդե օք աւե լի ճիշդ պիտի չըլ լա՞ր, որ ներ
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կայ ժողո վին քննար կե լի նիւ թը բնու թագ րո ւէր որպէս «Արեւ մտա  հայե
րէ նի Ուսուց ման Տագ նա պա լի Վիճա կը Այսօր Սփիւռ քում»:

Սակայն, այն պէս կը թուի թէ Սփիւռ քի նախա րա րու թիւ նը հաշուի 
առնե լով հիւ րա մե ծա րու թե ան եւ նրբան կա տու թե ան թե լադ րանք
ները, նախընտ րած է գոր ծա ծել իր որդեգ րած աւե լի մեղմ տարա
զու մը:

Ազգա յին իմաս տով որա կա կան անկու մի պայ ման նե րուն մէջ 
որ կ’ապ րինք, սերունդ նե րու հեր թա փո խու թե ան բնա կան ընթաց
քին առըն թեր, լեզուն հետզ հե տէ կը նահան ջէ եւ այդ բերու մով 
կ’արագա նայ նորա հաս սերունդ նե րու ազգա յին ինք նու թե ան 
խամ րու մը:

Իրե րու այս ընթաց քով արտա հա յաս տա նի մեր ամբողջ ժողո վուր
դը, յառա ջի կայ քանի մը տաս նա մե ակ նե րուն` դատա պար տո ւած է 
վերա ծո ւե լու աղճա տո ւած ազգա յին ինք նու թե ամբ, օտա րա խօս «Հայ
կա կան Ծագում» ունե ցող զան գո ւա ծի մը, որուն հեռա ցու մը մեր հայ
րե նի ժողո վուր դէն եւ պոր տա կա պի խզու մը մեր հայ րե նի քէն ժամա
նա կի հարց է եւ համազ գա յին ան դար մա նե լի կորուստ, ի վնաս մեր 
մայր հայ րե նի քին եւ մեր ժողո վուր դին:

Եթէ մեր ամբողջ էու թե ամբ համո զո ւինք այս կացու թե ան պար զած 
ահար կու վտան գին եւ այդ համո զու մին միա նան ուժե րու համ ընդ հա
նուր լարում, ճիգե րու համադ րում եւ միջոց նե րու ու կա րե լիու թիւն նե րու 
ճիշդ օգտա գոր ծում, թերեւս կարե լի կը դառ նայ շատ բան փրկել:

Ընդ հան րա կան հար ցե րու մասին աւե լի ման րա մասն ադրա դառ
նալէ առաջ, պար տիմ նախ գիտա ժո ղո վին ներ կա յաց նել հայե ցի դաս
տիա րա կու թե ան վիճա կը այսօր Եգիպ տո սի մէջ:

Վստահ եմ որ եգիպ տա հայ գաղու թի պարա գան շատ մը երե սակ
ներով համան ման է այլ գաղութ նե րու:

Տեղին պիտի ըլլար նշել, թէ իւրա քան չիւր աշխար հագ րա կան 
շրջա նի տեղա կան պայ ման նե րուն եւ հար ցե րուն ծանօ թա նա լէ յետոյ, 
հաւա նա բար աւե լի հեշ տօ րէն հաս նինք մեր հա մայ նա կան կարիք նե
րու ճշդու մին, որմէ յետոյ կրնանք ընտ րել մեր առաջ նահեր թու թիւն նե
րը եւ մեր որդեգ րե լիք աշխա տան քա յին ծրա գի րը:

Եգիպ տա հայ ժամա նա կա կից կրթա կան համա կար գին սկիզ բը 
կարե լի է նկա տել 1828 թուա կա նը, երբ Գահի րէի մէջ հիմ նո ւած է Եղի
ա զա րե ան դպրա տու նը:
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Ատկէ յետոյ հիմ նո ւած են երեք հայ կա կան ազգա յին վար ժա րան
ներ որոնք ցարդ կը գոր ծեն: Ասոնց մէ երկու քը կը գտնո ւին Գա հիրէ եւ 
երրոր դը Աղեք սանդ րիա:

Գահի րէի մէջ գոր ծող երկու վար ժա րան նե րէն առա ջի նը` Գա լուս
տեան, հիմ նո ւած է 1854–ին, իսկ երկ րոր դը Նու պա րե ան` 1924–ին: 
Աղեք սանդ րի ոյ մէջ գտնո ւող Պօղո սե ան վար ժա րա նը հիմ նո ւած է 
1840–ական նե րու կէսե րուն:

Վերո յի շե ալ վար ժա րան նե րու կող քին Եգիպ տո սի մէջ գոր ծած են 
բազ մա թիւ հայ կա կան անհա տա կան եւ միա բա նա կան (Մխի թար եան 
հայ րեր եւ հայ կաթո ղի կէ քոյ րեր) այլ վար ժա րան ներ, որոնք տարի նե
րու ընթաց քին բոլորն ալ փակո ւած են:

Այս բոլո րէն ցարդ կը մնայ միայն Անա րատ Յղու թե ան հայ քոյ րե րու 
վար ժա րա նը ուր հայ կա կան որե ւէ նիւթ չի դասա ւան դո ւիր եւ հայ աշա
կեր տու թիւն գրե թէ գոյու թիւն չու նի:

Այս վար ժա րան նե րը սկզբնա կան շրջան նե րուն գոր ծած են անկախ 
եւ ինք նա րոյն կրթա կան ծրա գիր նե րով:

Հետա գա յին անոնք իրենց աշա կեր տու թիւ նը պատ րաս տած են 
նախ ֆրան սա կան եւ ապա անգ լի ա կան վկա յա կան նե րու, ան շուշտ 
միշտ դասա ւան դե լով հայ կա կան նիւ թեր:

Անցե ալ դարու 60–ական թուա կան նե րէն սկսե ալ այս վար ժա րան
ները հետզ հե տէ համադ րո ւած են Եգիպ տո սի կրթա կան նա խարա րու
թե ան համա կար գին հետ, որպէս անգ լի ա կան թեքու մով վար ժա րան
ներ, որոնք նոյ նան ման կրթա կան կար գա վի ճակ ունե ցող այլ վար ժա
րան նե րու ընդգր կած պետա կան ծրագ րին կող քին, կը դասա ւան դեն 
շաբա թա կան 5–7 պահ հայ կա կան նիւ թեր` հայե րէն լեզու, կրօն եւ 
ազգա յին պատ մու թիւն:

Եգիպ տա հայ ազգա յին երեք վար ժա րան նե րը ունին համան ման 
ներ քին կանո նա գիր ներ, որոնք վաւե րա ցո ւած են Եգիպ տո սի կրթա
կան նախա րա րու թե ան կող մէ:

Այս կանո նագ րե րը քանիցս վերա տե սու թե ան ենթար կո ւած են, 
քայլ պահե լու համար կրթա կան նախա րա րու թե ան կող մէ կրթա կան 
ծրագ րին մէջ մտցո ւող հարկ տես նո ւած հեր թա կան փոփո խու թիւն նե
րուն հետ:

Մին չեւ 1981 թուա կա նը եգիպ տա հայ երեք ազգա յին վար ժա րան
ները կը համա րո ւէ ին նաեւ համայն քա յին վար ժա րան ներ եւ ըստ 
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իրենց ներ քին կանո նա գիր նե րուն արձա նագ րու թե ան դիմող իւրա
քան չիւր աշա կերտ պար տէր ըլլալ ծագու մով հայ եւ հայ հա մայն քի 
զաւակ, այսինքն` մկրտո ւած հայ եկե ղեց ւոյ մէջ: Իսկ վար ժարա նէն 
ներս հայե րէն լեզուն կը դասա ւան դո ւէր որպէս պաշ տա մուն քա յին 
լեզու, այսինքն` հայ եկե ղեց ւոյ մէջ կա տարո ւող խոր հուրդ նե րու եւ 
ծիսա կա տա րու թիւն նե րու ընթաց քին գոր ծածո ւող լեզու:

1981–ին հրա պա րա կո ւած կրթա կան նոր օրէն քով, բացար ձակա
պէս կ’արգի լո ւէր վար ժա րան դիմող աշա կերտ նե րուն միջեւ որե ւէ 
բնոյ թի զատո ղու թիւն ընել կամ խտրու թիւն դնել:

Մարդ կա յին տար րա կան իրա ւունք նե րը յար գե լու մտօք մշակ ւած 
այս օրէն քով, եգիպ տա հայ ազգա յին վար ժա րան նե րը այնու հե տեւ 
պար տա ւոր էին առանց խտրու թե ան ընդու նիլ ոեւէ նոր դիմող աշա
կերտ:

Այս դրու թե ան տառա ցի որդեգ րու մը հիմ նո վին պիտի աղա ւա ղէր 
մեր վար ժա րան նե րուն հայ կա կան դիմա գի ծը:

Եգիպ տա հայ համայն քին համար ստեղ ծո ւած այս բարդ կա ցու
թեան առջեւ, օրո ւան կրթա կան նախա րա րը (այժմ Եգիպ տո սի Ազ
գային Ժողո վի Նախա գահ) նկա տե լի բարե ա ցա կա մու թե ամբ ըն դա
ռաջեց Գահի րէի Ազգա յին Առաջ նոր դա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներուն 
խնդրան քին, որ եգիպ տա հայ վար ժա րան նե րը ան գլիա կան թեքու մով 
վար ժա րան ներ համա րո ւե լու կող քին, նաեւ նկա տո ւին հայե րէն լեզո
ւի վար ժա րան ներ, ուր դիմող աշա կերտ նե րուն ծնող նե րէն գոնէ մէկը 
պար տի հայե րէն գիտ նալ, որպէս զի կարե նայ հետե ւիլ իր զաւա կին 
հայե րէ նի դասե րուն: Այս նախա պայ մանը մինչ այդ արդէն կը գոր
ծադ րո ւէր երկ րին մէջ գտնո ւող այլ օտար լեզու նե րու վար ժա րան նե րու 
պարա գա յին:

Բաւա կան երկար գոր ծըն թա ցէ մը ետք կարե լի եղաւ պետա
կան քննու թիւն ներուն չներ կա յա ցող դասա րան նե րուն մէջ, հայե րէն 
լեզուն ընդու նիլ տալ որպէս հիմ նա կան առար կայ, որուն մէջ ձա խո
ղող աշա կեր տը պար տի դասա րա նը կրկնել: Դժբախ տա բար դժո
ւա րու թե ամբ ձեռք բերո ւած այս իրա ւուն քը ցարդ երբե ւի ցէ չէ գոր
ծադ րո ւած:

Ներ կա յիս (2009/2010 տարեշր ջան) Եգիպ տո սի երեք ազգա յին 
վար ժարան նե րու աշա կեր տու թե ան թիւը կը հաս նի 188–ի (45 ԳԱՎ, 
103 ՆԱՎ եւ 40 ՊԱՎ):
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Նկա տե լի է, որ հայ կա կան վար ժա րան նե րու աշա կեր տու թե ան 
թիւը, բաղ դա տած համայն քին թիւին (շուրջ 5000), շատ նօսր է:

Այս երե ւոյ թին պատ ճառ նե րէն առա ջի նը այն է, որ եգիպ տա հա յու
թեան մէջ մեծ է երէց նե րուն թիւը, որպէս հետե ւանք երի տա սարդ ներու 
արտա գաղ թին:

Երկ րորդ պատ ճա ռը այն է, որ վեր ջին երկու տաս նա մե ակ նե րուն 
բազ մա թիւ հայ ծնող ներ իրենց զաւակ նե րը սկսած են օտար վար ժա
րան ղրկել: Օտար վար ժա րան յաճա խող նե րուն ընդ հա նուր թիւը կը 
գնա հա տո ւի 45–էն 60 աշա կեր տի միջեւ:

Օտար վար ժա րան ըսե լով պէտք է հասկ նալ օտար երկ րոր դա կան 
վկա յա կան նե րու (ամե րի կե ան, անգ լի ա կան, գանա տա կան, ֆրան
սական եւ այլ) պատ րաս տող վար ժա րան ներ, որոնք չեն գոր ծադ րեր 
եգիպ տա կան պետա կան ծրա գի րը:

Այս վար ժա րան նե րուն թիւը յարա տեւ աճ կ’արձա նագ րէր եւ միայհ 
այս տարի, 2010–ին է, որ եգիպ տա կան կառա վա րու թիւ նը դադ րե ցուց 
նման վար ժա րան նե րու նոր արտօ նա գիր տալը:

Ծնող նե րը կ’առար կեն թէ եգիպ տա կան կրթա կան ծրա գի րը աւե
լորդ նիւ թե րով խճո ղո ւած եւ ծան րա բեռ նո ւած ծրա գիր մըն է ու պատ
րաս տո ւած` ընդ հան րա պէս անգիր սոր վե լու համար, մինչ դեռ օտար 
վկա յա կան նե րու պատ րաս տող վար ժա րան նե րու կրթա կան ծրա գիր
նե րը յարա բե րա բար աւե լի թեթեւ են, եւ ըստ ծնող ներուն, մշա կո ւած 
են անգիր սոր վե լէ աւե լի` աշա կեր տին ըմ բռնե լու, մտա ծե լու եւ վեր լու
ծե լու ունա կու թիւն նե րը զար գաց նե լու նպա տա կով:

Իսկ ինչ կը վերա բե րի հայ կա կան վար ժա րան յաճա խող աշա կերտ
ներուն, նկա տա ռե լի է ցաւա լի այն իրո ղու թիւ նը, թէ ման կա մսու րէն 
մին չեւ երկ րոր դա կա նի աւար տա կան դասա րա նը, 15 տարի շարու նակ 
հայ կա կան վար ժա րան յաճա խող նե րը (շատ չնչին բացա ռու թիւն նե րը 
յար գե լով) ատակ չեն անս խալ հայե րէն խօսե լու կամ մի քանի հայե րէն 
նախա դա սու թիւն անս խալ գրե լու:

Նոր սերուն դին ճնշող մեծա մաս նու թե ան խօսակ ցա կան լեզուն 
եթէ արա բե րէն չէ, առնո ւազն արա բա խառն հայե րէն մըն է, ուր տի րող 
լեզո ւամ տա ծո ղու թիւ նը արա բա կան է:

Այս ցաւա լի իրո ղու թե ան պատ ճառ նե րը բազ մա թիւ են: Առա ջին 
հեր թին կու գայ աշա կեր տին, անոր ընտա նի քին եւ երբեմն նոյ
նիսկ տնօ րէն նե րուն հայե րէն նիւ թե րու հան դէպ շահա գրգռո ւա ծու
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թե ան պակա սը: Համալ սա րան մուտ քի համար բարձր նիշեր ձեռք 
բերե լու խօլ արշա ւին մէջ, հայե րէ նը կը մղո ւի «աղքատ ազգա
կան»ի դիր քին:

Ասոր վրայ եթէ աւելց նենք հայե րէն նիւ թե րու յատ կա ցո ւած դա
սապա հերու ժամա նա կա ցու ցա յին պար տա դիր սահ մա նա փա կու մը, ի 
յայտ կու գայ թէ հայ աշա կեր տը հայ կա կան վար ժա րա նին մէջ բաւա
րար ժամա նակ չ’ունե նար իր մայ րե նին տար րա կան չափով ճանչ նա լու:

Նոյն պէս, գոյու թիւն ունի ուսու ցի չի տագ նապ: Արդա րեւ, երկար 
ժամա նակէ ի վեր հանգս տե ան տարի քը թեւա կո խած հայե րէն լեզո ւի 
բազ մա թիւ ուսու ցիչ նե րէ տակա ւին կը խնդրո ւի, որ իրենց առա քե լու
թիւ նը շարու նա կեն ի չգո յէ զիրենք փոխա րի նող նոր եւ երի տա սարդ 
տար րե րու: Գալով դասա գիր քե րուն, հայե րէն լեզո ւի պարա գա յին կը 
գոր ծա ծո ւին Լիբա նա նի եւ Սու րի ոյ մէջ Համազ գա յի նի եւ ՀԲԸՄ–ի 
հրա տա րա կած դասա գիր քե րը:

Սուր պահանջ գոյու թիւն ունի կրօ նի հաճե լի եւ մատ չե լի գու նա ւոր 
տպագ րու թե ամբ գիր քե րու: Վեր ջին տարի նե րուն Ս. Էջ միած նի կող մէ 
հրա տա րա կո ւած Հայոց Եկե ղեց ւոյ Պատ մու թեան շար քը գնա հա տե լի 
իրա գոր ծում մըն է:

Սակայն, հոս կը ծագի լեզո ւի հար ցը, քանի որ այդ հրա տա րա կու
թիւ նը միայն արե ւե լա հա յե րէ նով է եւ արեւմ տա հա յե րէն տար բերակ 
չու նի: Նոյն պէս, այդ շար քը իր ներ կայ ծաւա լով կա րե լի չէ կրօ նի 
համար նախա տե սո ւած շաբա թա կան մէկ դասա պա հի սահ մա նին մէջ 
դասա ւան դել: Հարկ է ուրեմն արեւմ տա հա յե րէն աւե լի փոք րա ծա ւալ 
հրա տա րա կու թիւն մը պատ րաս տել:

Պարա գան գրե թէ նոյնն է հայոց պատ մու թե ան գիր քե րուն համար, 
որոնց մէջ հայոց պատ մու թե ան հանգ րո ւան նե րը հարկ է առար կա յա
կան կեր պով ներ կա յաց նել մին չեւ 20–րդ դարու վեր ջը:

Ինչ պէս կը տես նո ւի, դժո ւա րու թիւն նե րը, որ գոյու թիւն ունին` ինչ 
կը վերա բե րի ուսու ցիչ նե րու եւ դասա գիր քե րու, կարե լի չէ միայն տե
ղական միջոց նե րով լու ծել: Հաշո ւի առնե լով որ այդ հար ցե րէն առա ւել 
կամ նուազ չափով կը տառա պին բոլոր գաղութ նե րը, լու ծու մը պէտք է 
փնտռել համա հայ կա կան մակար դա կով:

Աւե լորդ է դար ձե ալ կրկնել թէ արեւմ տա հա յե րէ նը տագ նա պի մէջ 
է: Կը բաւէ միայն համաս փիւռ քեա չափա նի շով վիճա կագ րու թիւն մը 
կազ մել գիտ նա լու համար, թէ արեւմ տա հա յե րէ նի ժառան գորդ 40 
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տարե կա նէն վար սփիւռ քա հա յե րու քանի՞ տո կո սը կրնայ ճիշդ հայե
րէն գրել կամ քանի՞ տոկո սին համար հա յերէ նը օրա կան ընթեր ցա նու
թե ան նիւթ է:

Նման վիճա կագ րու թե ան մը արդիւն քը լաւա գոյն ցու ցա նի շը պիտի 
հան դի սա նայ այն ահա զան գա յին վիճա կին, որուն մէջ կը գտնո ւի 
արեւմ տա հա յե րէ նը, որ իրե րու ներ կայ վիճա կով, դժբաղ դաբար հաս
տատ քայ լե րով կ’ընթա նայ դէպի անէ ա ցում: Այս կացու թիւ նը կ’ենթադ
րէ համա պա տաս խան համազ գա յին պատաս խանա տու կեցո ւածք:

Տուե ալ պայ ման նե րուն մէջ, թերեւս ամե նէն նպա տա կա յար մա րը 
պիտի ըլլար, ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ ՀԱՄԱ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ նմա
նո ղու թե ամբ, հաւա քա կան ճիգե րով ստեղ ծել այս հար ցին հետ առըն
չու թիւն ունե ցող Հայ րե նի քի եւ Սփիւռ քի բոլոր կա ռոյց ներէն կազ մո
ւած հովա նա ւոր մար մին մը:

Հայ րե նի քի պարա գա յին նկա տի ունինք Ս. Էջմի ա ծի նը, Սփիւռ
քի Նախա րա րու թիւ նը, Գիտու թե ան եւ Կրթու թե ան Նախա րա րու թիւ
նը, Երե ւա նի Պետա կան Համալ սա րա նը, Գիտու թիւն նե րու Ակա դեմ
իայի Լեզո ւի Ինս տի տու տը եւ նման այլ կառոյց ներ: Իսկ Սփիւռ քի մէջ 
նկա տի ունինք Մեծի Տանն Կիլի կի ոյ Կաթո ղի կո սու թիւ նը, Հայ կա զե
ան Համալ սա րա նը, Բարե գոր ծա կա նը, Համազ գա յի նը, Կիւլ պէն կե
ան Հիմ նար կը եւ յարա նո ւա նա կան այլ կառոյց ներ որոնք հայ կա կան 
ուսում նա կան հաստատու թիւն ներ կը պահեն:

Այս մարմ նին դերը եւ նպա տա կը պիտի ըլլայ հա– մապա տաս խան 
ենթա յանձ նա խում բե րու միջո ցով

Ա.  Հիմ նել արեւմ տա հա յե րէն դասա ւան դող մաս նա գէտ ուսու ցիչ 
պատ րաս տե լու բարձ րա գոյն հիմ նարկ մը (նախընտ րա բար 
Հա յաս տանի մէջ), որ հետզ հե տէ զար գա նա լով վերա ծո ւի արեւ
մտա հայե րէ նի մաս նա գէտ քատ րե րու կեդ րո նի մը, որ թէ՛ մար
դուժ պատ րաս տէ եւ թէ՛ գրա կա նու թիւն մշա կէ (դասա գիրք եւ 
ելեկ տրո նային պար բե րա թերթ):

Բ.  Մշա կել (արեւմ տա հա յե րէ նով) հայե րէն լեզո ւի, հայոց պատ մու
թեան, կրօ նի եւ հայ կա կան ազգա յին ժառան գու թե ան առն չո ւած 
այլ նիւ թե րու դասա գիր քե րու ընդ հա նուր ծրա գիր մը:

Գ.  Մշա կել արեւմ տա հա յե րէն ման կա կան գրա կա նու թե ան ընդ հա
նուր ծրա գիր մը (գիր քեր եւ ման կա կան պար բե րա թերթ):

Դ. Պատ րաս տել հայ կա կան նիւ թե րու վերա բե րե ալ խտա սա լիկ ներ:



56

Ե.  Հայաս տա նի պետա կան հեռա տե սի լէն սփռո ւած ծրա գի րով 
մը արեւմ տա հա յե րէն դասա ւան դել եւ հեռասփ ռո ւած նիւ թե րը 
խտա սալի կի վրայ արձա նագ րե լով, հետզ հե տէ կազ մել արեւ
մտա հայե րէ նի ուսուց ման խտա սա լիկ նե րու ամբող ջա կան շարք 
մը, զոր կարե լի ըլլայ փափա քող նե րուն վաճա ռել:

Առա ջար կո ւած քայ լե րը նորու թիւն ներ չեն, ոմանք արդէն տե ղա
կան ճիգե րով կը գոր ծադ րո ւին:

Հար ցը պար զա պէս անհա տա կան թէ հատո ւա ծա կան ճիգե րէ ան
դին հաս նող համա պար փակ համազ գա յին ծրագ րի մը կազ մու թիւնն 
է, որմէ տեղե ակ ըլլան բոլո րը եւ ցարդ պատա հա ծին նման, զիրար 
կրկնող կամ խաչա ձե ւող աշխա տանք ներ չտա րո ւին:

Այս ընդ հա նուր ծրագ րին մշա կու մէն յետոյ, ամէն կազ մա կեր պու
թիւն կամ նոյ նիսկ անհատ կրնայ այդ հիման վրայ, բոլո րին գի տակ
ցու թեամբ, ընտ րել իր կարե լի ու թիւն նե րուն եւ նախա սի րու թիւն ներուն 
համա պա տաս խան յար մար ծրա գի րը:

Յաւե լե ալ ման րա մաս նու թիւն նե րու կարե լի է անդ րա դառ նալ 
գիտա ժո ղո վի քննար կում նե րուն ընթաց քին:

Շնոր հա կա լու թիւն Ձեր ուշադ րու թե ան համար:
ՅԱՒԵ ԼՈ ՒԱԾ – Լու սա բա նու թե ան խնդրանք
Ներ կայ Գիտա ժո ղո վին նախօ րե ա կին տեղե կա ցանք թէ Երե ւա նի 

Պետա կան Համալ սա րա նի Բանա սի րա կան Ֆակուլ տէ տին մէջ բացո
ւած է Սփիւռ քա գի տու թե ան բաժին` եւ կ’ակն կա լո ւի, որ այդ բաժի նը 
պատ րաս տէ սպա սո ւած արեւմ տա հա յե րէ նի մաս նա գէտ նե րը:

Անշուշտ այս նախա ձեռ նու թիւ նը յոյժ գնա հա տե լի քայլ մըն է: 
Սակայն պիտի ուզէ ինք լու սա բա նո ւիլ, թէ ինչ հաս տատ գրա ւա կան 
կամ երաշ խիք գոյու թիւն ունի թէ այդ բաժ նին ուսա նո ղը արեւ մտա հա
յե րէ նի մասին ընդ հա նուր ծանօ թու թիւն ունե նա լէ աւե լի, այն քան մը 
պիտի տիրա պե տէ լեզո ւին որ ատակ ըլլայ զայն սիրց նե լու եւ փոխան
ցե լու նոր սերուն դին, որ Սփիւռ քի կարգ մը տարա ծաշր ջան նե րուն մէջ 
կրնայ նաեւ հայա խօս չըլ լալ:

Հետե ւա բար, հարկ է շեշ տել թէ արեւմ տա հա յե րէ նի մաս նա գէ
տէն պիտի ակն կա լո ւի, որ ան տիրա պե տէ նաեւ օտար լեզո ւի մը 
(անգ լե րէն, ֆրան սե րէն, գեր մա նե րէն, սպա նե րէն կամ արա բե րէն) 
նայած աշխար հագ րա կան այն շրջա նին ուր ենթադ րո ւած է գոր
ծու ղո ւիլ:
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Ասոր կող քին անհ րա ժեշտ է, որ ենթա կան ունե նայ նաեւ ման կա
վար ժական պատ րաս տու թիւն, որպէս զի զինո ւած ըլլայ այն բոլոր 
զէն քե րով, որոնք պիտի օգնեն իրեն, իրա գոր ծե լու իրմէ սպա սո ւած 
արեւմ տա հա յե րէ նի դասա ւան դու մի կող քին, ազգա յին ոգի ջամ բող, 
գոր ծիչ–ուսու ցի չի առա քե լու թիւ նը:

ՅԱՒԵ ԼՈ ՒԱԾ — Նշում
Նկա տե լի է որ այս գիտա ժո ղո վին առջեւ կը ծառա նայ խիստ կեն

սական հարց մը, որ նուազ կարե ւոր չէ քան ուսու ցի չի եւ դա սա գիր քի 
հար ցե րը:

Այդ գերխն դի րը հայ ծնող քին եւ հայ աշա կեր տին մօտ հայե րէն 
լեզո ւին հան դէպ, նախան ձախնդ րու թե ան, հետաքրք րու թե ան եւ շա
հագրգ ռո ւա ծու թե ան պակասն է:

Այս մասին ինծ մէ առաջ երէ կո ւան իրենց զեկոյց նե րուն մէջ, որքան 
կը յիշեմ, արտա յայ տո ւե ցան Տոքթ. Գէորգ Պար տաք ճեան, Պարոն ներ 
Արմէն Իւր նէշ լե ան, Օշին Քէշի շե ան եւ Յով սէփ Նալ պան տե ան:

Յստա կօ րէն նշո ւե ցաւ թէ լաւա գոյն ուսու ցի չը եւ լաւա գոյն դա
սա գիր քը օգուտ մը չեն կրնար ունե նալ եթէ հայե րէն լեզո ւի հան դէպ 
անտար բե րու թիւ նը արմա տա խիլ չըլ լայ:

Հաշո ւի առնե լով հար ցին կարե ւո րու թիւ նը, փափա քե լի պիտի 
ըլլար որ այս երե ւոյ թը Սփիւռ քի Նախա րա րու թե ան նախա ձեռ նու
թեամբ զան գո ւա ծա յին լրա տո ւա մի ջոց նե րով հրա պա րա կային լայն 
քննար կու մի ենթար կո ւի, որուն մաս նակ ցին հայ րե նի քի թէ սփիւռ քի 
ման կա վարժ նե րը, գրող նե րը, դասա խօս նե րը, լրագ րող նե րը, հոգե ւո
րա կան նե րը, մէկ խօս քով ամբողջ մտա ւո րա կա նու թիւ նը:

Այս ուղ ղու թե ամբ եթէ անհ րա ժեշտ է ստեղ ծո ւի մնա յուն մար մին մը 
այս հար ցով տեւա պէս եւ հետե ւո ղա կա նօ րէն զբա ղե լու հա մար:

Խնդրոյ առար կայ է արեւմ տա հա յե րէ նի ժառան գորդ երկու միլ իոն 
սփիւռ քա հա յու կորուս տը:

Կարե լի չէ նման վտան գի մը առջեւ ձեռ նա ծալ նստիլ եւ գո հա նալ 
միայն ուսու ցի չի եւ դասա գիր քի հար ցե րը լու ծե լով: Բարդ եւ ծանր 
մար տահ րա ւէր մըն է զոր պար տա ւոր ենք ամէն գնով դի մա գրա ւել:

Այլա պէս, մեր բոլոր ակն կա լու թիւն նե րը կրնան ի դերեւ ելլել եւ մեր 
ճիգե րը ապար դիւն մնալ:
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ՍԻԼՎԱ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
Ստամբուլի Ազգային Կեդրոնական վարժարանի տնօրէն
Թուրքիա

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ 
ԵՒ ԲԱՐԵԼԱՒՄԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ

I.  Յետա դարձ ակնարկ մը աւե լի քան դար մը առաջ Օսմա նե ան 
շրջա նին, արեւմ տա հա յե րէ նի ուսուց ման գլխա ւոր հաս տա տու
թիւն նե րուն եւ ներ կան` վիճա կագ րա կան տուե ալ նե րով:

1901, 1902–ին.– Օրմա նե ան Պատ րի ար քի հրա մա նաւ, Ազգա յին 
Կեդ րո նա կան Վար չու թե ան ուսում նա կան խորհր դոյն կող մէ պատ
րաս տո ւած Գաւա ռա կան Ազգ. Վար ժա րա նաց Վիճա կա ցոյ ցէն կը 
տեղե կա նանք`

 
թաղային աշակերտ (ուսուցիչ)

վարժարան աշակերտուհի ուսուցչուհի

Գաւառի 818 82.695 2.153

Պոլիս 42 5.016 285

Գումար 860 87.711 2.438

*Պոլ սոյ մէջ կան 1.550 աշա կերտ ներ, որոնք պետա կան կամ օտար 
վար ժա րան ներ կը յաճա խեն. գաւա ռի մէջ ալ կան միսի ո նա րա կան 
վար ժա րան նե րու, ամե րի կե ան, ֆրան սա կան գոլէ ճի մէջ ուսա նող 
հայոր դի ներ:

*Նկա տի չեն առնո ւած Կար նոյ Սանա սա րե ան եւ Պոլ սոյ Կեդ րո
նա կան Վար ժա րան նե րը` համա րո ւե լով բարձ րա գոյն եւ ոչ թաղա յին 
վար ժա րաններ:

2009–2010 տարեշրջանին.– Արեւմ տա հայ մշա կոյ թի երբեմ նի 
գլխա ւոր օրրան նե րէն համա րո ւող Պոլի սը, երբեմ նի հայ գիւ ղին հետ 
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յարա բե րո ւած Պոլի սը դադ րած է այլեւս ըլլա լէ աշխոյժ կեդ րոն մը, 
տարի նե րու ընթաց քին նաեւ քաղա քա կան պատ ճառ նե րու իբր հետե
ւանք` սահ մա նա փակ արտա քին մշա կու թա յին յարա բե րու թիւն նե րով:

Պոլսոյ Վարժարաններու թիւ` 16, աշակերտութիւն` 3.029, 
ուսուցիչ` 368

Նշել կարե ւոր կէտ մը եւս.– նախա պէս ուսուց չա կան կազ մե րու, 
նաեւ աշա կեր տու թե ան 1/4–ը իգա կան սեռի, իսկ 3/4–ը արա կան 
սեռի կը պատ կա նէր. ներ կա յիս շրջո ւած են այս համե մա տու թիւն նե րը, 
ուսուց չու թիւ նը այլեւս ըլլա լով գրե թէ իգա կան սեռի ասպա րէզ: Լիսէի 
աշա կեր տու թե ան մեծ մասն ալ աղջիկ նե րէ կը բաղ կա նայ:

Թէեւ թուա յին տուե ալ նե րը կը պակ սին, բայց կը նախա տե սենք թէ 
մանչ զաւակ ներ աւե լի հան գիստ սրտով կը ղրկո ւին օտար կամ թուրք 
վար ժա րան ներ, կը նախա տե սենք նաեւ թէ հայ ծնող նե րու %50ը իրենց 
զաւա կը կը ղրկեն հայ վար ժա րան ներ:

II. Հայ ծնողքին մօտեցումը ուսման եւ հայերէնի ուսուցման
Անշուշտ սխալ պիտի ըլլար հայե րէ նի ուսու ցու մը վերագ րել միմի

այն դպրո ցին եւ ուսուց չին. քանի որ ման կա վարժ ներ «ամէն դաս տի ա
րա կու թե ան խարիս խը ընտա նե կան ոգին» կը զետե ղեն: Այսօր Պոլ սոյ 
մէջ ծնող ներ հայա խօս չեն, կրնանք ըսել հարիւր առ 90 համե մա տու
թե ամբ: Եւ քիչ չեն այն ծնող նե րու թիւը, որոնք բացի հայե րէ նէ աւե
լորդ կը նկա տեն հայե րէ նով դասա ւան դու թիւ նը գիտու թե ան կամ այլ 
առար կա նե րու:

Հայ կա կան նախակր թա կան վար ժա րան նե րէ շրջա նա ւարտ նե րը 
ինչ ինչ պատ ճառ նե րով կը փոր ձեն մաս նա ւոր լիսէ նե րու (վճա րո վի) 
կամ պետա կան Անա տո լու լիսէ նե րու (անվ ճար) մուտք գոր ծել: Մեծա
մաս նու թե ամբ ընդու նակ եւ կարող տղաք, այս ձեւով եւս կը հեռա նան 
հայ վար ժա րանէն:

Իր պիւտ ճէն հաւա սա րակշ ռե լու արդէն դժո ւա րա ցող հայ վար ժա
րա նին կը մնան մեծ մասամբ` նիւ թա պէս միջակ կամ չքա ւոր ընտա
նիք նե րու տղաք, կամ վերո յի շե ալ վար ժա րան նե րու մտից քննու թե
անց չյա ջո ղող ներ եւ անշուշտ մաս մըն ալ հայ կա կան վար ժա րա նին 
առա քե լու թե ան հաւա տա ցող, անոր գիտակ ցու թե ան տէր ծնող նե րու 
տղաք:

Կ’արժէ թերեւս հար ցաքն նել Պոլ սա հայ հասա րա կու թե ան ազգա յին 
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գիտակ ցու թիւ նը ընկե րա բա նա կան տեսա կէ տէ, թէ որքա՞ն առողջ է ան 
եւ ո՞ր ազդակ ներն են որ կը տկա րաց նեն այդ` նկա տի ունե նա լով նաեւ 
ապրո ւած երկ րին իշխող մշա կոյ թը կամ համաշ խար հայ նա ցու մը...:

III. Հայ դպրոցին մէջ հայերէն լեզուի ուսուցում
Տեղ ւոյն իշխող մշա կոյ թէն ձեր բա զա տել տղան եւ իրեն մշա կու թա

յին լեզուն դարձ նել հայե րէ նը... երազ մը ահա ւա սիկ...:
Թուր քի ոյ մէջ համա կար գո ւած արեւմ տա հա յե րէ նի ուսու ցու մը 

խնդրոյ առար կայ է միայն Պոլ սոյ մէջ հաս տա տո ւած հայ կա կան վար
ժա րան նե րու մէջ, սկսե ալ նախադպ րո ցա կան ուսում նա կան հաս տա
տու թիւն նե րէ, մին չեւ լիսէ ներ: Եթէ հաշո ւի չառ նենք նախադպ րո ցա
կա նը, հայ կա կան դպրոց յաճա խող աշա կեր տը, նուա զա գոյն 8 տարի 
նախակր թա կան եւ 4 տարի ալ լիսէի ուս ման շրջանին Հայե րէ նի հետ 
դէմ յան դի ման է Հայե րէն լեզու եւ Քերա կա նու թիւն, Կրօ նա գի տու թիւն եւ 
Հայ գրա կա նու թիւն անուն դասե րու միջո ցաւ. բայց ցաւ ի սիրտ, գաղտ
նիք մը չէ թէ, նոյն աշա կեր տը հայե րէն արտա յայ տո ւե լու ընդ հան րա
պէս կը դժո ւա րա նայ, չըսե լու համար չի կրնար արտա յայ տո ւիլ: Ուրեմն 
կ’արժէ հար ցաքն նել այդ տաս ներ կու տարո ւան Հայե րէն կամ հայե րէ
նով դասա ւան դու թիւ նը որ միջին հաշո ւով շաբա թա կան 8 դասա ժա մի 
համա պա տաս խան է, կամ դատե լով արդիւն քէն, հար ցաքն նե լէ անդին, 
բացա յայտ է որ բարե լաւ ման կը կարօ տի այդ դասա ւան դու թիւ նը:

Հայե րէն լեզո ւի ուսուց ման ծրա գիրն ու մէթո տը, ժամա նա կավ
րէպ եւ նախ նա կան կը մնան այլեւս, մանա ւանդ եթէ նկա տի ունե նանք 
յաճախ փոփո խու թե ան ենթար կո ւող լեզո ւի ուսուց ման մէթոտ նե րը: 
Հայե րէ նի ուսու ցիչ ներ իրենց հմտու թե ամբ է որ մէթոտ ներ կրնան 
իւրաց նել, բաղ դա տա բար թրքե րէ նի եւ անգ լե րէ նի: Մէթո տի վերա բե
րե ալ, խմբա կան որե ւէ աշխա տու թիւն չէ տարո ւած, գոնէ վեր ջին քսան 
տարի նե րու ընթաց քին եւ ոչ ալ լուրջ ծրագ րա յին եւ մեթո տա բա նա կան 
գոր ծակ ցու թիւն եղած` միջ վար ժա րա նա յին: Թէեւ Ուսուց չաց Միու թե
ան հովա նա ւո րու թե ամբ որոշ շրջան ներ իրա կա նա ցած են հայե րէ նի 
ուսու ցիչ նե րու ուղ ղե ալ դասըն թացք ներ, դեռ եւս կը շարու նա կո ւին 
ասոնք, բայց ոչ մէկը լեզո ւի դասա ւան դու թե ան մէթոտ նե րու վերա
բե րե ալ է, այլ` ընդ հան րա պէս գրա կա նու թե ան: Բայց աստի վեր ջին 
տաս նա մե ա կին օգտո ւած ենք նաեւ արտա սահ մա նե ան մաս նա գէտ
նե րէ, բայց այս ժամա նա կա ւոր աշխա տա նոց նե րը, զուրկ` հետե ւո ղա
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կա նու թե նէ եւ շարու նա կա կա նու թե նէ, ունե ցած են մաս նա կի արդիւ նա
ւէ տու թիւն. իսկ վեր ջին երկու տարի նե րուն որոշ շարու նա կա կա նու թե
ամբ կ’ընթա նայ Սէվ Հիմ նար կի եւ ապա Վատիփ հար թա կի միջո ցաւ 
ուսու ցիչ նե րու պատ րաս տա կան եւ մեթո տա բա նա կան աշխա տան քը: 

Գալով արտադասարանային աշխատանքներու, այս աշխա
տանք նե րը եւս մեծա պէս կրնան օժան դա կել հայե րէ նի յառա ջաց ման, 
անշուշտ եթէ կատա րո ւին հայե րէ նով: Կը կազ մո ւին պարի, թատ րո
նի, ճատ րա կի, երաժշ տու թե ան, լու սան կար չու թե ան, հրա տա րակ չու
թե ան եւլն. խում բեր, բայց բոլոր ասոնք բաւա րար չեն հան դի սա նար 
տղան աւե լի ինք նավս տահ, համար ձակ դարձ նե լու, եւ անոր ընկե րա
յին յարա բե րու թիւն նե րը յառա ջաց նե լու: Տղա քը յաճախ կը թերա նան 
արտա յայ տո ւե լու եւ գաղա փար արտադ րե լու մէջ, քանի որ անոնք 
տկար կը մնան ընդ հա նուր զար գաց մամբ եւ չկան անոնց յար մար 
միջա վայր ներ մշա կոյ թի փոխա նակ ման համար:

Տղա քը չու նին գիրք կար դա լու սովո րու թիւն: Ընտա նիք ներ, ուսու
ցիչ ներ եւս մեծ մասամբ այս ուղ ղու թե ամբ լաւ օրի նակ չեն հան դի սա
նար տղոց:

Այսօր գրե թէ բոլոր վար ժա րան նե րու մէջ կազ մո ւած են համա կար
գի չի դրու թիւն ներ. կարե լի է տղա քը հրա տա րակ չա կան գոր ծի մղել, 
իրենց պատ րաս տել տալով դպրո ցա կան հան դէս ներ կամ գեղա րո
ւես տա կան էջեր:

IV. Հայ Վարժարանը օրէնքի հիման վրայ
Ըստ հայ վար ժա րան նե րու կանո նագ րու թե ան, կրթա կան նախա

րա րու թե ան վաւե րա ցու մով վար ժա րան ներ կը ղրկո ւին տնօ րէ նի 
համա զօր թուրք փոխ տնօ րէն ներ եւ թուրք լեզո ւի եւ մշա կոյ թի դասե
րու ուսու ցիչ ներ, որոնք պետա կան պաշ տօ նե ա ներ են եւ կը վճա րո ւին 
պետու թե ան կող մէ:

Հայ վար ժա րան նե րու մէջ դասա ւան դո ւած առար կա նե րը եւ անոնց 
դասա ժա մե րը հաւա սար են թուրք վար ժա րան նե րու մէջ կիրար կո ւա
ծին: Բաց աստի թրքե րէ նի ժամե րուն համար ժէք հայե րէն եւ կրօն քի 
ժամեր կ’աւել նան մեր շաբա թա կան ցու ցակ նե րուն. նաեւ լիա զօ րու
թիւ նը ունինք միւս առար կա ներն ալ (բացի թրքե րէ նէ եւ թուրք մշա կոյ
թի դասե րէն, որոնք են` թուրք գրա կա նու թիւն, պատ մու թիւն, աշխար
հագ րու թիւն եւ ընկե րա բա նու թիւն) բոլո րո վին հայե րէ նով դասա ւան
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դե լու, ինչ որ մեծա պէս կ’օժան դա կէ հայե րէ նի ուսուց ման, մաս նա ւո
րա բար նախակր թա կան վար ժա րան նե րու մէջ: Սակայն ուսու ցիչ նե րու 
հայե րէ նի անբա ւա րա րու թիւ նը, աշա կերտ նե րու լիսէի եւ համալ սա րա
նի մուտ քի քննու թիւն նե րը պատ ճառ կը հան դի սա նան, որ հայե րէ նով 
դասա ւան դու թիւ նը մեծ մասամբ զանց առնո ւի:

Վար ժա րան ներ եկե ղե ցա պատ կան–ազգա պատ կան հողե րու վրայ 
հիմ նո ւած ըլլա լով յանձ նո ւած են թաղա յին խոր հուրդ նե րու կամ խնա
մա կա լու թիւն նե րու մատա կա րա րու թե ան: Այս մար մին նե րու ընտ րած 
հիմ նադ րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը օրի նա պէս կը ներ կա յաց նեն վար ժա
րա նը, կրթա կան նախա րա րու թե ան մօտ: Ուսու ցիչ նե րու պայ մա նագ
րու թիւն նե րը կը ստո րագ րեն եւլն..:

V. Ազգային կազմակերպութիւններ
Դպրոց նե րու հայե րէ նի ուսուց ման, ուսու ցիչ նե րու պատ րաս տու

թե ան կամ վերա պատ րաս տու թե ան իրենց օժան դա կու թիւ նը ուղ ղա կի 
կամ անուղ ղա կի օ րէն կրնան բերել հետե ւե ալ հաս տա տու թիւն նե րը:

Ուսուց չաց Հիմ նարկն ու Միու թիւ նը իբրեւ օրի նա կան միու թիւն 
ըստ իր կանո նագ րու թե ան կրնայ գոր ծօն դեր ստանձ նել, ուսու ցիչ եւ 
դասա գիրք պատ րաս տե լու համար: Դասա գիր քը շատ կարե ւոր գոր
ծիք մըն է Հայե րէ նի ուսուց չին ձեռ քը, բայց մեր մօտ կեն սա կան հար
ցը Հայե րէ նի ուսուց չի սովն է, ինչ որ կը թելադ րէ Հայե րէ նի ուսուց չի 
պատ րաս տու թե ան եւ վերա պատ րաս տու թե ան անհ րա ժեշ տու թիւ նը: 
Ուսուց չաց հիմ նար կը ունի նաեւ ման կա կան, ման կա պա տա նե կան, 
պատա նե կան եւ այլ հրա տա րա կու թիւն ներ բաւա կան հին տպագ րու
թե ամբ: Կան նաեւ վար ժա րան նե րու շրջա նա ւար տաց միու թիւն ներ 
որոնք եւս կրնան օժան դա կել հայե րէ նի դասա ւան դու թե ան, երի տա
սարդ նե րը հաւա քե լով իրենց երդի քին տակ, թատե րա կան, մշա կու
թա յին ձեռ նարկ նե րով: Որոնք մեծ մասամբ կը թերա նան հայե րէ նով 
ձեռ նարկ ներ կազ մա կեր պե լու մէջ:

Տղոց հայե րէ նի մակար դա կին բարձ րաց մա նը մէջ անժխ տե լի դեր 
կը կատա րեն նաեւ մամու լը, հրա տա րակ չու թիւ նը. ասոնց հան դէպ ալ 
շատ հետաքրք րու թիւ նը սահ մա նա փակ է Պոլ սա հա յուն: Դասա գիր քե
րու պակա սը կարե լի կ’ըլլայ նաեւ լրաց նել մամու լէն, օրի նակ` Մար
մա րա եւ Ժամա նակ օրա թեր թե րէն կամ Ակօս շաբա թա թեր թէն քաղո
ւած նիւ թե րու լու սա պատ ճէն նե րով:
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Հոս կ’արժէ յիշել «Արաս» հրա տա րակ չու թե ան բերած ներդ րու մը 
օգնա կան դասագր քե րու բնա գա ւա ռէն ներս, մանա ւանդ պատ մա կան 
լայն ծանօ թագ րու թիւ ներն ու յաւե լո ւած նե րը, որոնք կարե ւոր պակաս 
մը կը լրաց նեն, նկա տի ունե նա լով ներ կայ ուսու ցիչ եւ աշա կեր տին 
անցե ա լի հետ խզո ւած կապը:

Ունինք նաեւ Սէվ Հիմ նար կը եւ Վատիփ կոչո ւած հար թա կը` կազ
մո ւած կարգ մը վար չա կան նե րէ: Բոլո րին մօտ վստա հա բար կը տիրէ 
բարի նպա տակ, բարի կամք: Բայց չի բաւեր այս մէկը առան ձինն` 
բարե լա ւե լու ներ կայ կար գա վի ճա կը, առանց միաս նա կան հեռա տես 
աշխա տանքի:

VI.  Արեւմտահայերէնի ուսման բարելաւման որոնումներ եւ առա
ջարկներ

Պոլսոյ մէջ Հայերէնի ուսման բարելաւումը կարելի չէ նկատել 
միայն դասաւանդութեան կերպի կամ մեթոտներու բարելաւում, այլ` 
ներառեալ ասոնք, ունենալու ենք հարցին աւելի ընդգրկուն մօտեցում, 
հետեւեալ երեսակներով.

ա) Հայերէնը որպէս փոքրամասնութեան վերածուած ազգի մը 
լեզու.– Հայե րէ նը որպէս այդ պի սին, առըն չո ւած է փոք րա մաս նա կան 
իրա ւունք նե րու հետ եւ կը կարօ տի այդ իրա ւունք նե րու անվե րա պահ 
պաշտ պան ման եւ հետապնդ ման:

բ) Հայերէնը մայրենի լեզու թէ երկրորդական լեզու.– Հայե րէ նը 
հետզ հե տէ քշո ւե լով առօ րե այ կեան քէն, դար ձած է, ըսենք, կիսա մայ
րե նի լեզու, քանի որ խիստ սահ մա նա փակ է հայա խօս ընտա նիք նե րու 
թիւը. իսկ հայա խօս ընտա նի քի մը մէջ հայե րէ նով հասակ նետած երա
խան ման կա պար տէ զի մէջ կը ծանօ թա նայ ոչ հայա խօս ընկեր նե րով, 
հետզ հե տէ լեզուն կը դառ նայ թրքե րէ նի եւ նախակր թա րա նով միա սին 
դպրո ցի բակի լեզուն արդէն կ’ըլլայ թրքե րէն: Երբ տան լեզուն հայե
րէն չէ, բակի լեզուն հայե րէն չէ եւ դասա ւան դու թե անց հետե ւան քով 
հետզ հե տէ զար գա ցող ու իմա ցա կան աշխար հը ընդ լայ նող երա խա յին 
մշա կու թա յին լեզուն ալ հայե րէն չէ, ուրեմն հայե րէ նը ի՞ նչպէս նկա տել 
զուտ մայ րե նի լեզու. հարկ չէ՞ հայե րէն լեզո ւի դասա ւան դու թե ան մեթո
տի փոփո խու թիւն, մայ րե նի էն դէպի երկ րոր դա կան լեզու:

գ) Հայերէնը տան մէջ, դպրոցի եւ այլ կառոյցներու մէջ.– Հայե րէ նը 
տան մէջ, դպրո ցի մէջ եւ հաւա քա կա նու թե ան մէջ աւե լի հնչեց նել ոչ թէ 
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«Հայե րէն խօսէ» հակա ման կա վար ժա կան կար գա խօ սով, այ քայլ պահե
լով ժամա նա կին հետ եւ բազ մաց նե լով ու որա կը բարձ րաց նե լով հայե րէն 
տեսալ սո ղա կան առար կա նե րուն. անշուշտ զատ զատ դերեր կը վիճա
կին հոս ծնող նե րու, ուսու ցիչ նե րու եւ ամէն մակար դա կի հայ կառոյց նե
րու վարիչ եւ անդամ նե րու, ինչ պէս նաեւ արո ւես տա գէտ նե րու..:

Հայ երա խան որքան ընդգր կո ւած ըլլայ հայե րէն միջա վայ րե
րու, ինչ պի սին եղած են դպրաց դասե րը կամ սանուց միու թիւն նե րու 
թատե րա կան, երգ չախմ բա յին եւ այլ աշխա տանք նե րը, նոյն չափով 
պիտի զար գա նայ դպրո ցի հայե րէ նը, զու գա հեռ` երա խա յի մօտ հայե
րէ նա խօ սու թե ան զար գաց ման: Ահա ւա սիկ նոր պար տա կա նու թիւն ներ 
համայն քա յին այլ կառոյց նե րու, նաեւ մամու լի, երա խա նե րու ուղ ղե ալ 
արդի ձեռ նարկ ներ ծրագ րե լու եւ կազ մա կեր պե լու:

դ) հայկական դպրոցը.– Հարիւ րէ աւե լի տարի ներ առաջ հիմ նո ւած 
Հայ դպրո ցը պէտք է թօթա փէ իր մգլո տա ծու թիւ նը` մտայ նու թե ան, եւ 
մարդ պատ րաս տէ համաշ խար հայ նա ցած աշխար հի մը. աշա կեր տին 
մօտ երկ րի պայ ման նե րուն որպէս հետե ւանք ստեղ ծո ւած եւ փոք րա
մաս նա կան հոգե բա նու թե ամբ շեշ տո ւած ընկ ճո ւա ծու թիւ նը պէտք է 
տեղի տայ ինք նավս տա հու թե ան եւ համար ձա կու թե ան, մշա կու մով 
անշուշտ ինք նու թե ան առողջ գիտակ ցու թե ան, առանց որու հայե րէն 
լեզո ւի դասա ւան դու թիւնն ալ չի կրնար արդիւ նա ւէտ ըլլալ.

Վար ժա րան նե րը տարի ներ շարու նակ գոց մնա ցին արտա քին, 
մտա ւո րա կան կեան քին: Ուսու ցիչ ներ եւ աշա կերտ ներ չշնչե ցին 
ժողովր դա վա րա կան սկզբունք նե րով օժտո ւած մթնո լորտ մը, որ ընդ
լայ նէր իրենց հորի զո նը:

Հարկ է շփո ւիլ մտա ւո րա կան անձ նա ւո րու թե անց, գեղա րո ւես տի` 
նոյ նիսկ արհես տի մարդ կանց եւ այլ հետաքրք րա կան անձե րու հետ ու 
անոնց ներ կա յու թիւ նը ապա հո վել վար ժա րա նի երդի քին տակ:

ե) տնօրէնն ու վարչութիւնը, հայերէնի եւ կրօնագիտութեան 
ուսուցիչը, հայ ուսուցիչը.– Հայ տնօ րէ նը, դպրո ցի վար չու թիւ նը, պէտք 
է քաջա տե ղե ակ ըլլան հայե րէ նի: Տնօ րէ նը պէտք է խօսի սահուն հայե
րէն, մաքուր առո գա նու թե ամբ, եւ գրէ հայե րէն ու տարո ւէ տարի զար
գաց նէ իր հայե րէ նը հետե ւե լով որոշ ծրագ րի մը. դպրո ցի հոգա բար
ձու նե րը թերեւս ալ պէտք է պայ մա նա գիր ստո րագ րեն տնօ րէն նե րու եւ 
Հայե րէ նի ուսու ցիչ նե րու հետ թէ ամէն տարի անոնք պիտի անցը նեն 
հայե րէ նի քննու թիւն, որու արդիւն քով նաեւ պիտի արժե ւո րո ւին իրենց 
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աշխա տան քը. տար բեր առար կա ներ դասա ւան դող հայ ուսու ցիչ ներ 
ալ պար տին հետե ւե լու նման ծրագ րե րու:

Օրի նակ, ինչո՞ւ չստեղ ծել հայե րէ նի որա կա ւոր ման կեդ րոն մը, որու 
տուած քննու թե ան նիշը չափո րո շիչ ըլլայ ենթա կա նե րու հայե րէ նի 
իմա ցու թե ան, ինչ պի սին է ԹՕՖԸ Լը անգ լե րէ նի համար:

Խրա խու սենք նաեւ նիւ թա պէս եւ բարո յա պէս հայ ուսու ցի չը գնա
հա տան քի արժա նաց նե լով իր մտա ւոր եւ լեզո ւի յառա ջա ցու մը..:

Անշուշտ, այսօր սխալ է դատա պար տել ներ կայ ուսու ցի չը եւ 
պատաս խա նա տու նկա տել զայն վար ժա րան նե րու ներ կայ վիճա կէն: 
Ուսու ցիչ ներ վերին մար մին նե րու կող մէ չառաջ նոր դո ւե ցան, չստեղ
ծո ւե ցաւ մթնո լորտ մը, կամ պայ ման նե րը չթոյ լատ րե ցին որ ուսու ցի չը 
հասուն նար մտա ւո րա կան, ման կա վար ժա կան գետ նի վրայ: Այն պէս 
որ այսօր մենք գրե թէ չու նինք բառին իսկա կան առու մով ման կա վարժ, 
մտա ւո րա կան ուսու ցիչ ներ եւ վարիչ ներ: Մեզի համար առաջ նա հերթ 
գործն է` ներ կայ սերուն դէն պատ րաս տել ժամա նա կա կից ուսու ցիչ
ներ, գիտա կից` մեր աւան դա կան արժէք նե րուն:

Ապա գայ ուսու ցիչ ներ պատ րաս տե լու միտու մով Կեդ րո նա կա նի 
մէջ վեր ջին տարի նե րուն կը կիրար կո ւի որոշ ծրա գիր մը: Օգնա կան 
ուսուց չի դիր քով պաշ տօ նի կը կոչո ւին նորեր` հինե րու կող քին. անոնք 
որոնք կոչում ունին եւ ատակ են պատ րաս տո ւե լու, կը պահո ւին վար
ժա րա նի անձ նա կազ մին մէջ, կը շնչեն, կ’իւրաց նեն ոգին... անոնք ի 
պահան ջել հար կին կը պաշ տօ նա վա րեն նաեւ հայ կա կան ուրիշ վար
ժա րան նե րու մէջ:

զ) Հայերէնի դասագիրքը եւ այլ առարկաներ.– Հայե րէ նի դասա
գիր քը պէտք է ծրագ րո ւի նկա տի ունե նա լով հայե րէն լեզո ւի բնոյ թը, 
փոխո ւած` մայ րե նի լեզո ւէ դէպի երկ րոր դա կան լեզու: Դասա գիր քի 
պատ րաս տու թիւ նը կը պահան ջէ յատուկ մաս նա գի տու թիւն եւ լուրջ, 
հետե ւո ղա կան խմբա յին աշխա տանք, դասա նիւ թե րու պատ րաս տում, 
կիռար կում, արդիւնք նե րու արժե ւո րում, խմբագ րում, եւայլն, նկա տի 
ունե նա լով նաեւ երկ րի պայ ման նե րը: Ուսու ցիչ ներ գիր քին առա ւե լա
գոյնս արդիւ նա ւոր մա նը համար սէմի նար ներ կրնան ստա նալ, ուղ ղա
կի հեղի նա կին կամ այս նպա տա կաւ պատ րաս տո ւած ուսու ցիչ նե րու 
կող մէ: Լաւ կ’ըլլայ որ սփիւռ քի զանա զան գաղութ ներ ալ կարե նան 
օգտա գոր ծել զանոնք, պարու նա կու թիւն նե րը տեղ տեղ պատ շա ճե ցո
ւե լով տեղ ւոյն պահանջ նե րուն, իրա կա նու թիւն նե րուն:
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Նկա տի ունե նա լով դարուս կարե լի ու թիւն նե րը, կ’արժէ յատուկ 
աշխա տանք տանիլ խտա սա լիկ ներ, տեսա ե րիզ ներ պատ րաս տե լու եւ 
համա ցան ցը իբրեւ դասա ւան դու մի կերպ գոր ծա ծե լու ուղ ղե ալ: Նոյ
նիսկ հիմ նել յատուկ կեդ րոն մը գաղութ նե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րով, 
նուի րո ւած` դասա ւան դու թե անց մէջ գոր ծա ծո ւե լիք առար կա նե րու 
պատ րաս տու թե ան: Օգտա գոր ծել համաշ խար հայ նաց ման բարիք նե
րը, սփիւռ քա հայ վար ժա րան նե րու միջեւ հաս տա տել շղթայ մը հաղոր
դակ ցու թե ան, փոխան ցել իրա րու կրթա կան դրու թե ան մէջ տեղի ունե
ցած նորու թիւն նե րը` գիրք, մէթոտ եւլն.:

Այո, դասա գիր քը եւ բոլոր այլ առար կա նե րը շատ կարե ւոր գոր ծիք
ներ են Հայե րէ նի ուսուց չին ձեռ քը, բայց մեր մօտ կեն սա կան հար ցը 
Հայե րէ նի ուսուց չի սովն է, ինչ որ կը թելադրէ Հայերէնի ուսուց չի պատ
րաս տու թե ան եւ վերա պատ րաս տու թե ան անհ րա ժեշ տու թիւնը:
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ՊԵՏՐՈՍ ՀԱՃԵԱՆ
Գրող, հրապարակախոս, մանկավարժ
Արգենտինա

ԶԵԿՈՅՑ

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒ ԵՒ 
ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայ դպրոց նե րու աշխա տան քը, ինչ պէս նաեւ հայե ցի դաս տի ա
րա կու թե ան իրա վի ճա կը մնա յուն խորհր դա ծու թե ան եւ մտա հո գու թե
ան առար կայ են մեր ժողո վուր դի այն խաւե րուն մօտ, որոնք լրջօ րէն 
շահագրգ ռո ւած են նոր սերունդ նե րու հայաց ման կեն սա կան գոր ծով:

Այս շահագրգ ռու թե ան հետե ւան քով ալ նոյն այդ շրջա նակ նե րը կը 
հետե ւին մեր դպրո ցա կան կեան քին եւ ըստ իրենց հետաքրք րու թե ան 
մակար դա կին, ստա ցած ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի տպա ւո րու թե անց, 
շրջան ընող սխալ կամ ճիշդ տեղե կու թիւն նե րու, կը հանեն դրական 
կամ ժխտական եզրակացութիւններ:

Դրա կան եզրա կա ցու թիւ նը առհա սա րակ այն է, թէ հայ դպրո ցը, 
հակա ռակ զինք շրջա պա տող արգե լիչ պայ ման նե րուն եւ անն պաստ 
գոր ծօն նե րուն, կը յաջո ղի կատա րել իր հիմ նա կան առա քե լու թիւ նը, 
որն է մայ րե նի լեզո ւի ուսու ցու մը եւ հայա կեր տու մը:

Իսկ ժխտա կան հաս տա տում նե րը կը կեդ րո նա նան այն մտքին 
շուրջ, թէ հակա ռակ վատ նո ւած ճիգե րուն, ծնո ղա կան զոհո ղու թիւն
նե րու եւ այլ յանձ նա ռու թե անց, հայ դպրո ցը չի գտնո ւիր իր դերա կա
տա րու թե ան լրիւ մակար դա կին մէջ եւ ձեռք բերո ւած արդիւնք նե րը չեն 
համա պա տաս խա ներ մեր ակն կա լու թե ան:

Այս շրջա գի ծին մէջ, գոնէ Հարա ւա յին Ամե րի կա յի մեր իրա կա
նու թե ան մէջ, լաւա տես նե րը իրենց դրա կան հաս տա տու մը կը հիմ
նա ւո րեն հետե ւե ալ իրո ղու թիւն նե րու վրայ.  հայ աշա կեր տու թե ան 
համախմ բո ւա ծու թիւ նը մէկ (հայ կա կան) միջա վայ րի մէջ: Մայ րե նի 
լեզո ւի, երգի, պատ մու թե ան ծանօ թա ցու մը: Հայաս տա նի եւ սփիւռ քի 
իրա կա նու թե անց ճանա չու մը: Հայ դատի հան դէպ հետաքրք րու թե ան 
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զար գա ցու մը: Միու թիւն նե րու եւ ակումբ նե րու մէջ հայ աշա կեր տու թե
ան աչքա ռու ներ կա յու թիւնը: 

Իսկ յոռե տես նե րը ընդ հան րա պէս կ’ընդգ ծեն հետե ւեալ մտա հո գիչ 
երե ւոյթ ները.  Հայ աշա կեր տու թե ան գրե թէ լրիւ սպա նա խօ սու թիւ
նը, մեր քաղա քա կան ճակա տագ րին հան դէպ ապրու մի կամ տագ
նա պան քի բացա կա յու թիւ նը, խառն ամուս նու թիւն նե րու հետզ հե տէ 
աճող համե մա տու թիւ նը, համալ սա րա նա կան ուս ման հետե ւան քով 
արձա նագ րո ւող խզու մը ազգա յին կեան քէն, հան րա յին ծառա յու թե նէ 
խու սա փու մը, եւայլն:

Ինչ պէս կարե լի է հաս տա տել, վերեւ յիշո ւած հակա դիր եզրերը 
իրականութիւն են, եւ իրենց եզրա կա ցու թե անց մէջ իրա ւունք ունին 
թէ՛ լաւա տես նե րը եւ թէ յոռե տես նե րը: Խոր քին մէջ` երկու կող մե րը կը 
նոյ նա նան իրենց իրա տե սու թե ան մէջ: Փաս տօ րէն որով հե տեւ, մեր 
ուսա նո ղա կան շրջա նակ նե րուն մօտ վերո յի շե ալ բոլոր կեցո ւածք նե րը 
շօշա փե լի իրո ղու թիւն ներ են եւ կը կար ծենք` մեր կեան քի անխու սա
փե լի պար տադ րան քե րը:

Կայ սակայն զու գակ շիռ մը:
Դրա կան եւ ժխտա կան վիճակ նե րու համե մա տա կան կշի ռը:
Յետոյ նաեւ արժե չա փե րու բնոյ թը:
Ինչ պէ՞ս պիտի սահ մա նենք, օրի նակ, հայ դպրո ցէ ելած ուսա նող մը, 

որ գէշ սոր ված է հայե րէ նը, բայց ոտքով –գլու խով մխրճո ւած է հան րա յին 
ծառա յու թե ան մէջ` ի՛նչ ալ ըլլայ ծառա յու թե ան կալո ւա ծը, քաղա քա կան, 
մշա կու թա յին, մար զա կան թէ եկե ղե ցա կան: Եւ կամ ինչ պէս որա կենք ա՛յլ 
ուսա նող մը, որ իւրա ցու ցած է մայ րե նին, սոր ված` հայոց պատ մու թիւ նը, 
բայց ելլե լէ վերջ երկ րոր դա կա նէն, այլեւս խզո ւած է հայ կեան քէն:

Մենք ընդգ ծե ցինք Հարա ւա յին Ամե րի կա յի հայ դպրո ցին կամ 
աշա կեր տու թե ան կապո ւած ներքին բնոյ թի հակա սու թիւն նե րը: Կան 
անշուշտ նկա րագ րա յին այն այլա զա նու թիւնն ու տարաբ նոյթ դրսե
ւո րում նե րը, որոնք արդիւնք են սփիւռ քե ան տար բեր շրջան նե րու մէջ 
հասակ առնող սերունդ նե րուն միջեւ:

Սփիւռ քի մէջ կա՞յ ազգա յին –կրթա կան քաղա քա կա նու թիւն մը, որ 
նախա տե սէ, նախա սահ մա նէ այս բոլոր վիճակ նե րը` ի խնդիր նոր 
սերունդ նե րու հայե ցի ինք նու թե ան կազ մա ւո րու մին: Եւ մանա ւանդ ի 
խնդիր արեւմ տա հա յե րէ նի ո՛չ միայն պաշտ պա նու թե ան, այլեւ յարա
տե ւու թեա՛ ն:
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Պատաս խա նը դրա կան չէ դժբախ տա բար: 
Արդ, ներ կայ համա գու մա րը առիթ է բանա ձե ւե լու համար հետե ւե

ալ հաս տա տում նե րը. 
 Հայ դպրո ցին վիճա կո ւած է առաջ նա հերթ դերա կա տա րու թիւն 

մը` սփիւռ քե ան իրա կա նու թե ան մէջ, ոչ միայն պահ պա նե լու համար 
արեւմ տա հա յե րէ նը, այլեւ կազ մա ւո րե լու համար գիտա կից հայ մար
դը, նկա տի ունե նա լով որ հետզ հե տէ կը խամ րի նաեւ իր ազգա յին էու
թե ան հաղոր դա կից հայ մար դը:

Հակա ռակ այս կեն սա կան դերին սակայն, սփիւռ քա հայ դպրո
ցը չու նի կեդ րո նա ցե ալ կրթա կան քաղա քա կա նու թիւն մը: Ես կ’ըսեմ 
քաղա քա կա նու թիւն, դուք հասկ ցէք համա պար փակ եւ կեդ րո նա կան 
ծրա գիր մը, համա կար գո ւած ուղ ղու թիւն մը, վեր ջա պէս ուղեղ մը, որ 
հակակշ ռէ, ղեկա վա րէ եւ ուղ ղու թիւն տայ բոլո րին` իւրա քան չիւ րին 
ըստ իր տեղա կան պայ ման նե րուն:

 Հակա ռակ անոր որ բոլոր հայ դպրոց նե րը կը գոր ծեն միեւ նոյն 
նպա տա կին համար, այսու հան դերձ համա գոր ծակ ցու թիւն չկայ ոչ 
միայն տար բեր երկիր նե րու մէջ գոր ծող հայ դպրոց նե րուն միջեւ, այլեւ 
նոյ նիսկ նո՛յն քաղա քի մէջ գոյու թիւն ունե ցող դպրոց նե րուն միջեւ: 
Համա գոր ծակ ցու թիւ նը խոշոր բառ է, յարա բե րու թիւն կամ հաղոր
դակ ցու թիւն չկայ:

Մեր կար ծի քով վտան գո ւած է նաեւ հայե րէնի ուսուցչական 
ասպարէզը: Այն պայ ման նե րուն մէջ որ կ’ապրի հայե րէ նի ուսու ցի չը, 
դատա պար տո ւած է այն պի սի ընկե րա յին ու աննախանձելի իրա վի
ճա կի մը, որ ոչ մէկ ձեւով չի հրա պու րեր նոր սերուն դի երի տա սարդ
նե րը: Քանի մը տաս նա մե ակ վերջ ո՞վ հայե րէ նի ուսու ցիչ պիտի ըլլայ 
մեր դպրոց նե րուն մէջ:

Ասի կա լուրջ խնդիր մըն է եւ կ’ենթադ րէ պետա կան յան ձա ռու թիւն, 
թէեւ ինչ պէս կը տես նո ւի, Հայաս տա նի պետու թիւ նը անտար բեր է 
արեւմ տա հա յե րէ նի ճակա տագ րին հան դէպ, եւ մտա ւո րա կա նու թե ան 
մէջ կը տիրէ անհասկ նա լի պառակ տում մը` արեւմ տա հա յե րէ նի գծով:

Չեմ գիտեր ինչ պէս (եւ ազգա յին ո՞ր կառոյ ցին կող մէ` եկե ղե ցի՞ն, 
պետու թի՞ւնը) եւ նիւ թա կան ի՞նչ միջոց նե րով, բայց հայ դպրո ցը պէտք 
է ստա նայ մօտա ւո րա պէս պետա կան համա կար գի մը գոր ծե լա ձե ւը:

Սփիւռ քի հայ կա կա նու թե ան ապա գան կարե ւոր չափով կախում 
ունի հայ դպրո ցին վիճա կո ւե լիք հոլո վոյ թէն:



70

Արժան թին ցի պատ մա բա նու հի Պրի սա Վարե լա յի կող մէ 1997–ին 
կատա րո ւած հար ցա խոյզ մը` 30 –50 տարե կան 149 հայ ծնող նե րու վրայ, 
հետե ւե ալ դասա ւո րու մը երե ւան կը հանէ իբրեւ հայկականութեան 
փոխանցումի միջավայր. 

33 առ հարիւր Ծնողները
28 առ հարիւր Դպրոցը
26 առ հարիւր Մեծ հայրեր
Տարակոյս չկայ, որ ծնողները, հայ ընտանիքը, խիստ կարեւոր 

դեր ունին հայկականութեան փոխանցումին համար, սակայն ընկե
րա յին գետ նի վրայ, այս օրե րուն եւ յատ կա պէս արեւմ տե ան երկիր
նե րու մէջ, հայ ընտա նի քը եւս կը պար զէ տագ նա պա լի իրա վի ճակ մը 
(խառն ամուս նու թիւն նե րու, կենակ ցու թե անց, ամուս նա լու ծում նե րու 
արտա սո վոր աճը, եւն.), հետե ւա բար թէա կան է, որ հայ ընտա նի քը 
կարե նայ ուժա կան կեր պով կատա րել իր աւան դա կան դերը եւ կամ 
կատա րէ տեղ –տեղ, կիսո վին, իսկ հայ կա կա նու թե ամբ տագ նա պող 
մեր մեծ հայ րիկ ներն ու մայ րիկ նե րը անցած են պատ մու թե ան, ուրեմն 
Հայ Դպրո ցը կը մնայ հայ մար դու կազ մա ւոր ման եւ հայ լեզո ւի պահ
պան ման կարե ւո րա գոյն միջա վայ րը: Իսկ հայ դպրո ցի կարե ւո րա գոյն 
սիւ նը հայե րէ նի ուսու ցիչն է:

Այս համա գու մա րը լաւա գոյն պատե հու թիւ նը կ’ընծա յէ այդ ուղ
ղու թե ամբ, ոչ միայն զու գակ շի ռը ընե լու համար հայ դպրո ցին կապո
ւած դրա կան եւ ժխտա կան արդիւնք նե րուն, այլեւ ճշդո րո շե լու համար 
անոր ներ կայ եւ ապա գայ դերը եւ խոր հե լու համար համա պա տաս
խան միջո ցա ռում նե րու մասին:

Հարա ւա յին Ամե րի կա յի հայ գաղութ նե րու հան րա յին կեան քը քիչ 
մը անծա նօթ աշխարհ է Սփիւռ քի համար: Այս շրջան նե րուն մէջ զար
գա ցող ազգա յին, մշա կու թա յին, քաղա քա կան թէ կազ մա կեր պա կան 
աշխա տու նակ շար ժում նե րուն մէջ` իր կարե ւոր եւ անփո խա րի նե լի 
դերա կա տա րու թիւ նը ունի հայ դպրո ցը, որ ներա ռո ւած ըլլա լով պետա
կան կրթա կան համա կար գին մէջ, կը ներ կա յաց նէ կազ մա կեր պո ւած 
ցանց մը, իր ենթադ րած բոլոր խնդիր նե րով` ուսում նա կան բնոյ թի 
ըլլան անոնք, թէ պիւտ ճէ ա կան, ուսուց չա կան ըլլան, թէ աշա կեր տա
կան:

Հայ դպրո ցի կազ մա ւո րումն ու գոր ծու նէ ու թիւ նը Պրա զի լի, Ուրու
կո ւա յի եւ Արժան թի նի մէջ անցած են երեք հանգ րո ւան ներէ. 
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ա) Քսանական թուականներէն մինչեւ 1956:
Այս ժամա նա կաշր ջա նին, երեք երկիր նե րու մէջ կը գոր ծեն թաղա

յին կէսօ րե այ դպրոց ներ: Այսինքն, աշա կերտ նե րը մին չեւ կէսօր կը 
յաճա խեն պետա կան դպրոց ներ, այնու հե տեւ կը հաւա քո ւին վար ձու 
տու նե րու մէջ, ըստ տարի քի խում բե րու բաժ նո ւե լով` սոր վե լու համար 
մայ րե նի լեզու, հայոց պատ մու թիւն եւ հայ եկե ղեց ւոյ կապո ւած կրօ նա
կան գիտե լիք ներ, մէկ կամ երկու ուսու ցիչ նե րու հսկո ղու թե ամբ: Ուսու
ցա նող նե րը անպայ ման ուսուց չա կան ասպա րէ զի մար դիկ չեն, բայց 
իրենց գոր ծը կը կատա րեն գաղա փա րա կան նուի րու մով: Այս պի սի 
19 դպրոց ներ գոյու թիւն ունե ցած են Պուէ նոս Այրէ սի մէջ, իննը` Մոն
թէ վի տէ ո յի մէջ, եւ չորս` Սան Փաւ լո յի մէջ, ընդ հան րա պէս ունե նա լով 
նահա տակ գրող նե րու, ազգա յին հերոս նե րու, մեծ եկե ղե ցա կան նե րու, 
երկիր մնա ցած դպրոց նե րու եւ եկե ղե ցի նե րու կամ հիմ նա դիր– բարե
րար նե րու անուն ներ: Հասկ նա լի օ րէն, այս դպրոց նե րը չու նէ ին, դասա
կան դպրո ցի մը ստո րո գե լի նե րը, բայց կազ մա ւո րած են ազգա յին 
ոգի ով թրծո ւած, մայ րե նի լեզո ւին ու պատ մու թե ան հաղորդ սերունդ 
մը, որ շու տով պիտի ստանձ նէր երեք գաղութ նե րու հան րա յին կեան
քի ղեկա վա րու թիւնը:

բ) 1956–Էն մինչեւ 1989 երեսնամեայ ժամանակաշրջանը:
Այս հանգ րո ւա նը կը սկսի, երբ Մխի թա րե ան Միա բա նու թե ան 

վար դա պետ մը` Հ. Ստե փան Ֆերա հե ան, 1956 –ին Պուէ նոս Այրէ սի 
մէջ կը հիմ նէ առա ջին ամբող ջօ րե այ վար ժա րա նը: Այսինքն դպրոց մը, 
որ կը մտնէր պետա կան կրթա կան համա կար գին մէջ եւ առա ւօ տե ան 
ժամե րուն գոր ծադ րե լէ վերջ կրթա կան նախա րա րու թե ան ուսում նա
կան ծրա գի րը, կէսօ րէ ետք կը նուի րո ւէր հայե րէ նի եւ օտար լեզո ւի մը 
ուսուց ման: Դպրո ցի մէջ կը հաս տա տո ւէր նաեւ սեփա կան ինք նա շար
ժի եւ կէսօ րո ւան ճաշի դրու թիւն, դիւ րաց նե լու համար հայ աշա կերտ
նե րու ներգ րա ւու մը:

Մխի թա րե ա նի օրի նա կին կը հետե ւին ուրիշ հաս տա տու թիւն ներ 
եւս, եւ այս ձեւով կը յառա ջա նայ այժ մու դպրո ցա կան ցան ցը Հարա
ւա յին Ամե րի կա յի մէջ` ութը դպրոց ներ Արժան թի նի մէջ, եւ երկու քա
կան` Պրա զի լի եւ Ուրու կո ւա յի մէջ:

Որդեգ րո ւած նոր այս կար գու սար քը, իր ներ կա յա ցու ցած բազ
մա թիւ առա ւե լու թիւն նե րուն պատ ճա ռով, ամե նէն առաջ սատա



72

րեց աշա կեր տա կան թիւի յաւե լու մին: Պուէ նոս Այրէ սի մէջ, օրի նակ, 
աշա կերտ նե րու թիւը` 1000, կրկնա պատ կո ւե ցաւ: Մնաց որ իրենց 
առօ րե այ աշխա տան քով, ծնո ղա կան ժողով նե րով, հան դէս նե րով 
եւ այլ միջո ցա ռում նե րով` նոր դպրոց նե րը վերա ծո ւե ցան ժողովր
դա կան բանուկ հաւա քա վայ րե րու, ազգա յին համախմ բում նե րու, 
եւայլն:

Դպրո ցա կան շէն քի ու գոր ծու նէ ու թե ան իմաս տով, կրթա կան 
արդիւնք նե րով, հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան տեսա կէ տէն, իրե րա
յա ջորդ սերունդ նե րու կազ մա ւոր ման համար եւ հայա պահ պա նու մի 
իբրեւ կռո ւան` վերե ւի դպրոց նե րը, անցե ալ երես նա մե ա կին, ունե ցան 
առաջ նա կարգ եւ փայ լուն դերա կա տա րու թիւն մը, հան դի սա նա լով 
հարա ւա մե րի կե ան հայ գաղութ նե րու ազգա յին– հան րա յին կեան քին 
կեդ րո նա կան ձգո ղու թիւ նը:

  
գ) Ներկայ շրջանը` 1986 –2010 
Հայ կեան քի մէջ յառա ջա ցած մեծ փոփո խու թիւն նե րու, շատ մը 

ժխտա կան գոր ծօն նե րու առկա յու թե ան, ինչ պէս նաեւ գլխա ւո րա բար 
Հարա ւա յին Ամե րի կա յի երեք հայա շատ երկիր նե րու տնտե սա կան 
սուր տագ նա պին հետե ւան քով` ներ կայ ժամա նա կա մի ջո ցին, հայ 
դպրո ցը կը գտնո ւի ընկր կու մի եւ տեղա տո ւու թե ան դժո ւա րին կացու
թե ան մը մէջ, որուն կարգ մը երես նե րը պիտի փոր ձենք ներ կա յաց նել 
մեր զե կոյ ցին մէջ:

Բոլոր դպրոց նե րը օժտո ւած են յար մա րա ւէտ եւ արդի ա կան շէն քե
րով, որոնք խաղա վայ րի եւ դասա րան նե րու կող քին, ունին թատե րաս
րահ, գրա դա րան, տար րա լու ծա րան, մար զաս րահ` յաճախ լողա ւա
զա նով, եւայլն, եւ որոնք գոհա ցում կու տան դաս տի ա րակ չա կան բոլոր 
պահանջք նե րուն ու կարիք նե րուն: Բոլոր դպրոց ներն ալ որդեգ րած են 
համա կար գի չի գոր ծա ծու թե ան ուսու ցու մը:

Արդար է յիշել, որ այս բոլոր արդի ա կան եւ գեղա շէն կառոյց նե րը 
իրա գոր ծո ւած են արժան թի նա հայ գաղու թի ճիգե րով եւ բարե րար 
մար դոց եւ ընտա նիք նե րու ներդ րում նե րով:

Ինչ կը մնայ դպրո ցա կան ներ կայ տագ նա պա լի իրա վի ճա կին, 
մեր կող մէ կ’ընդգ ծենք քանի մը մտա հո գիչ երե ւոյթ ներ կամ պատ
ճառ ներ. 

ա) Հայ դպրո ցը չէ օժտո ւած տնտե սա կան ամուր կռո ւան նե րով, 
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որով եւ ընդ հա նուր բնոյ թի տնտե սա կան որե ւէ տագ նապ անմի ջա
պէս կը ցնցէ հաս տա տու թե ան ելեւմ տա կան արդէն իսկ անկա յուն 
կացու թիւ նը:

բ) Մեծ թիւով ձրի ա վարժ աշա կերտ նե րու գոյու թիւ նը դպրոց նե րուն 
մէջ: Մեր շրջա նին հան րա յին կազ մա կեր պու թիւն նե րը սովո րու թիւն 
չու նին սաներ պահե լու, ինչ պէս ընդ հան րա ցած է Միջին Արե ւել քի մէջ: 
Այն պէս որ ձրի ա վարժ աշա կերտ նե րու նիւ թա կան հոգը կը մնայ դպրո
ցա կան պատաս խա նա տու մար մին նե րուն վրայ:

գ) Վեր ջին տարի նե րուն, կարե ւոր թիւով աշա կերտ ներ լքե ցին հայ 
դպրո ցը: Ասի կա ուշագ րաւ երե ւոյթ մըն է եւ արժա նի` լուրջ քննու
թե ան: Մեր կար ծի քով, հայ դպրոց նե րու ուսում նա կան կամ կազ մա
կեր պա կան վիճա կը չէ աշա կեր տա կան այս լքու մին պատ ճա ռը, այլ 
արտադպ րո ցա կան, հայ կեան քին հետ առն չու թիւն ունե ցող որոշ գոր
ծօն ներ:

դ) Այլա պէս ալ, որոշ ընտա նիք նե րու գործ նա պաշտ ձգտու մը պատ
ճառ կ’ըլլայ, որ շատեր իրենց զաւակ նե րը հանեն հայ կա կան դպրոց
նե րէն, աւե լորդ ժամա վա ճա ռու թիւն նկա տե լով հայե րէ նի ուսուց ման 
յատ կա ցո ւած ժամա նա կը:

ե) Կարե ւոր կը նկա տենք արձա նագ րել այն պարա գան, որ դպրո
ցէն հեռա ցող նե րը հայ աշա կերտ ներն են, բայց հայ դպրոցը լքողները 
հայ ծնողներն են: Մեր աշա կերտ նե րու մօտ,  որքան ալ հայա խօս չեն 
ջախ ջա խիչ տոկոսով,  շատ դրական եւ զգայուն վերաբե րում մը հաս
տա տե լի է հան դէպ հայե րէ նին եւ ընդ հան րա պէս հայու թե ան, հայ 
կեան քին, Հայաս տա նին, եւն.:

Աշակերտական թիւի պարագայ
Դպրո ցա կան ներ կայ իրա վի ճա կի ամե նէն մտա հո գիչ կալո ւա ծը, 

վստա հօ րէն, աշա կեր տա կան թիւի տարո ւէ– տարի նուա զումն է, եւ 
զու գա հե ռա բար ոչ– հայ աշա կերտ նե րու ներ խու ժու մը մեր դպրոց նե
րէն ներս:

Հետե ւե ալ տախ տա կը ցոյց կու տայ Պուէ նոս Այրէ սի դպրոց նե րու 
արձա նագ րած թուա կան նահան ջը, վեր ջին 15 տարի նե րու ընթաց քին.  
(Փակա գի ծի մէջ նշո ւած է ոչ– հայե րու թիւը).
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Դպրոց 1989 2004

Ս. Գ. Լուսաւորիչ 587 (0) 371 (1)

Հ.Բ.Ը.Մ. Մարի Մանուկեան 450 (0) 348 (14)

Մխիթարեան 300 (0) 244 (106)

Խրիմեան 370 (0) 260 (130)

Վ. Լոփէսի Ազգ. Վարժարան 230 (0) 262 (120)

Պաղչաճեան 250 (185) 250 (100)

Արծրունի 200 (90) 240 (130)

Սահակ  Մեսրոպ 120 (75) 540 ( 474)

??????????????? 2507 (350) 2515 (1075)

Հայ աշակերտ 2157 (1989–ին) 1440 (2004–ին) 
Ինչ պէս կը տես նո ւի, վեր ջին 15 տարի նե րու ընթաց քին, հայ դպրոց

նե րը կորսն ցու ցած են 717 աշա կերտ, այսինքն 1989 –ի աշա կեր տու թե
ան 30 առ հարիւ րը:

Այս նահան ջը շարու նա կո ւած է մին չեւ 2010 (1106):
Աշա կեր տա կան ինչ թուա քա նակ կրնայ տալ Արժան թի նի հայ 

գաղու թը, չենք գիտեր, բայց կրնանք առաջ նոր դո ւիլ հետե ւե ալ փաս
տով: Ամե նէն արժա նա հա ւատ աղբիւր նե րու համա ձայն` Հարա ւա յին 
Ամե րի կա յի մէջ կ’ապրին շուրջ 100.000 հայեր, հետե ւե ալ բաշ խու մով.  
Չիլէ 1500, Վենե զո ւե լա` 3500, Ուրու կո ւայ` 15.000, Պրա զիլ` 20.000 եւ 
Արժան թին` 60.000:

Ըստ արժան թի նե ան վեր ջին մար դա հա մա րի տուե ալ նե րուն` հայր
մայր երկու զաւակ կը կազ մեն արժան թի նե ան տիպար ընտա նի քը, 
իսկ բնակ չու թե ան 14 առ հարիւ րը կը կազ մեն աշա կեր տա կան տարի
քի երա խա ներն ու պատա նի նե րը: Եթէ այս համե մա տու թիւ նը կիրար
կենք արժան թի նա հայ գաղու թի վրայ կը նշա նա կէ, որ Արժան թի նի մէջ 
պէտք է ըլլան 8.400 հայ աշա կերտ ներ, անշուշտ պայ մա նա կա նօ րէն, 
նկա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ հայ դպրոց նե րու կապո ւած 
269 ընտա նիք նե րուն 50 առ հարիւրը երկու զաւակի տէր է, իսկ 30 առ 
հարիւրը` երեք զաւակի, տակա ւին փոքր տոկոս մը ( 5 առ հարիւր) 
չորս զաւակներու:

Արդ, 1989– ին, հայ դպրո ցին մէջ ներգ րա ւո ւած էր աշա կեր տա կան 
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այս զան գո ւա ծին 23 առ հարիւ րը, մինչ 2004 ին այս համե մա տու թիւ նը 
իջած է 18 առ հարիւ րի: Իսկ այսօր կը կազ մէ շուրջ 12 առ հարիւ րը:

Հայ աշա կերտ նե րու նուա զու մին առըն թեր ոչ միայն սկսած է աճիլ 
ոչ –հայ աշա կերտ նե րու թիւը, այլեւ այդ երե ւոյ թը ընդ հան րա ցած է: 
Այս պէս.  1989 –ին միայն 3 դպրոց ներ որգեգ րած էին խառն աշա կեր
տու թե ան դրու թիւ նը, մինչ 2004– ին 7– ի բարձ րա ցած է անոնց թիւը:

Ուրու կո ւա յի եւ Պրա զի լի մէջ եւս պատ կե րը նոյնն է գրե թէ:
Վենե զո ւե լա եւ Չիլէ դպրոց չու նին: Գարա գա սի մէջ ատեն մը 

որդեգ րո ւած էր շաբա թօ րե այ դասըն թաց քի դրու թիւ նը, տեղ ւոյն նորա
շէն եկե ղեց ւոյ յարա կից հաւա քա տե ղի ին մէջ:

Առար կա յա կան մնա լու մեր առա ջադ րան քը պահե լու համար` կը 
խու սա փինք թուել այս տեղ երե ւոյ թին հաւա նա կան շար ժա ռիթ նե րը: 
Հայ դպրոց նե րը իրենց ուսում նա կան մակար դա կով, ներ քին կար գա
պա հա կան դրու թե ամբ թէ ունե ցած բարո յա կան ապա հո վու թե ամբ` 
շատ աւե լի բարձր մակար դա կի վրայ կը գտնո ւին` քան պետա կան 
դպրոց նե րը եւ մաս նա ւոր վար ժա րան նե րէն շատե րը: Մեր շրջա նա
ւարտ նե րը համալ սա րա նա կան իրենց կրթու թե ան մէջ առաջ նա կարգ 
դիր քեր կը գրա ւեն եւ այս մասին ստա ցո ւած են գնա հա տան քի վկա
յու թիւն ներ:

Ուրեմն պատ ճա ռը հեռու է ուսում նա կան– դպրո ցա կան դժգո հու
թիւն նե րէ, այլ պէտք է փնտռել հայաշ խար հի տար բեր հորի զոն նե րուն, 
հոգե բա նա կան այլ տեղա տո ւու թիւն նե րու մէջ: Պատ ճա ռը նաեւ մեր 
աշա կերտ նե րու ժխտո ղա կան վերա բե րու մը չէ. թէեւ աշա կերտ նե րը կը 
հեռա նան, բայց իրա կա նու թե ան մէջ, հայ ծնող ներն է են, որ կը լքեն 
հայ դպրո ցը, ինչ պէս մատ նան շած ենք վերը:

Կ’արժէ արձա նագ րել, որ 1989 –ին կատա րո ւած հար ցա խոյ զի մը 
մէջ` 166 աշա կեր տի վրայ, 80 առ հարիւ րը «Այո» կը պատաս խա նեն 
հետե ւե ալ հար ցումին.  «Եթէ ազատ ըլլա յիր, պիտի ուզէի՞ր հայ դպրոց 
յաճա խել եւ հայե րէն սորվիլ»: Իսկ 2004– ին, չորս դպրոց նե րու 281 
աշա կերտ նե րէն 241 ը «Այո» կը պատաս խա նեն նոյն հար ցու մին:

Աշա կեր տա կան թիւի նուազ ման մէջ կ’ուզենք յատ կա պէս ընդգծել 
աշակերտուհիներու նուազու մը: Մեր դպրոց նե րուն մէջ ընդ հան րա
պէս 10 ման չի դիմաց եղած են 15 աղջիկ ներ: Ասի կա կը բացատ րո ւի 
անով որ հայ ընտա նիք նե րը իրենց աղջիկ զաւակ նե րը կը վստա հին 
հայ դպրոց նե րու: Այս պարա գան աւե լի քան հասկ նա լի է:
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Ինչ կը մնայ ոչ– հայ աշա կերտ նե րու պարա գա յին, մեր դպրոց նե րը 
իրենց դռնե րը անոնց առջեւ կը բանան գլխա ւոր երկու պատ ճառ նե րով. 

ա)  Ըստ տեղ ւոյն պետա կան –դպրո ցա կան տրա մադ րու թե անց` 
վար ժա րան մը պար տա ւոր է ընդու նիլ իր անմի ջա կան շրջա պա
տին մէջ ապրող ընտա նիք նե րու զաւակ նե րը:

բ)  Չզրկո ւե լու համար արտօ նա տի րու թե նէ եւ պետա կան նպաս տէ, 
որ կը կազ մէ պետա կան բաժ նին 80 առ հարիւ րը:

Պէտք է նկա տել նաեւ, որ Հարա ւա յին Ամե րի կա յի հայ գաղութ նե
րը Սփիւռ քի ամե նէն սփիւռ քա ցած շրջան ներն են, այն իմաս տով որ 
Համաշ խար հա յին Երկ րորդ պատե րազ մէն եւ Պոլ սոյ ծանօթ դէպ քե
րէն յետոյ այս գաղութ նե րը չեն վերա նո րո գո ւած Մեր ձա ւոր Արե ւել քէն 
եկող ու թարմ հայե ցի ու թե ամբ օժտո ւած նոր գաղ թա լիք նե րով, եթէ 
նկա տի չու նե նանք 1990 –էն վերջ Հայաս տա նէն կատա րո ւող գաղ թա
լի քը (միայն Արժան թին` շուրջ 5000): Այս վեր ջին զան գո ւա ծը, որ աւե լի 
հակա մէտ է շու տով մերո ւե լու տեղա կան շրջա նակ նե րու մէջ, եւ ըստ 
երե ւոյ թին տակա ւին անծա նօթ է հայա պահ պա նու մի հրա մա յա կան
նե րուն, ընդա մէ նը 96 աշա կերտ ներ տուած է մեր դպրոց նե րուն:

      
Դասագրքի պարագան
Մեր շրջա նի հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան գոր ծին մեծա գոյն 

խնդրի նե րէն մէկն ալ յար մար դասագր քե րու կարիքն է, չըսե լու համար 
մեծա գոյն ցաւը:

Ընթա ցիկ գոր ծա ծու թե ան մէջ են հայաս տա նե ան «Մայ րե նի լեզու», 
Բ. Թաշե ա նի «Հայ կա րան», Հ. Յակոբ Չան թա յե ա նի, Հ. Գէորգ Պալե
ա նի, Շաքէ Տէր Մինա սե ա նի պատ րաս տած կամ Պետ րոս Հաճե ա նի 
«Սոնիա, հայե րէն գիտե՞ս» (անտիպ) եւ «Պարզ քերա կա նու թիւն», «Հայ 
Մտքի Մշակ ներ», տիկ. Սօսի Հաճե ա նի ընթեր ցա րան նե րը, քերա կա
նու թե ան, հայ մշա կոյ թի պատ մու թե ան (սպա նե րէն) գրքե րը, Ֆլո րա 
Ագշէ հիր լե ա նի եւ Զաւէն Կնե ա զե ա նի աշխա տու թիւն նե րը, եւայլն: Շատ 
դպրոց ներ նոր օրի նակ նե րու չգո յու թե ան պատ ճա ռով կը ստի պո ւին 
դիմել պատ ճէ նա հա նու մի, իսկ ուրիշ ներ օրը– օրին կը պատ րաս տեն 
ընթեր ցու մի, ուղ ղագ րու թե ան կամ քերա կա նու թե ան դասեր, օգտո ւե
լով զանա զան դասագր քե րու նիւ թե րէն: (Հայոց Պատ մու թե ան համար 
Սիմոն Սիմո նե ա նի եւ Արմէն Մարաշ լե ա նի, իսկ հայ եկե ղեց ւոյ ծանօ
թա ցու մին համար` Բաբ գէն արք. Կիւ լէ սէ րե ա նի գոր ծե րը):
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Ինչ պէս կը տես նո ւի դասագր քի գծով խառ նաշ փոթ վիճակ մը կը 
տիրէ մեր դպրոց նե րուն մէջ:

Պարզ է որ Հայաս տա նի եւ Մեր ձա ւոր Արե ւել քի մէջ պատ րաս տո
ւած դասա գիր քե րը մատ չե լի չեն մեր աշա կերտ նե րուն, լեզո ւա կան 
ընդու նա կու թե ան կամ բովան դա կու թե ան հոգե բա նա կան առու մով:

Սկսնակներու պարագայ
Այս բնո րո շու մը կու տանք այն տար րե րուն, որոնք ուշ կը դիմեն հայ 

դպրոց, աշա կեր տե լու համար նախակր թա րա նի կամ երկ րոր դա կա
նի տար բեր դասա րան նե րուն, եւ որոնք ոչ միայն հայե րէն չեն գիտեր, 
այլեւ դրա պէս չեն տրա մադ րո ւած հայե րէ նի պար տա ւո րու թե անց 
հան դէպ: Այս տար րը յաճախ կը կազ մէ աշա կեր տու թե ան ընդ հա նուր 
թիւին շուրջ մէկ երրոր դը: Աշա կեր տա կան այս զան գո ւա ծը ինքն իր 
մէջ կը ներ կա յաց նէ կազ մա ւո րու մի, հոգե բա նու թե ան ու վար քի այլա
զա նու թիւն մը, որ կը կազ մէ հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան կարե ւոր 
դժո ւա րու թիւն նե րէն մէկը, եթէ ոչ կարե ւո րա գոյ նը, այն իմաս տով որ 
հայե րէ նի ուսում նա կան ծրագ րին համար կը ստեղ ծէ կար գա պա հա
կան, կրթա կան եւ դասա ցու ցա կա յին խնդիր նե րու շարք մը: Այս գծով 
կարգ մը դպրոց ներ որդեգ րած են խառն դասա րան նե րու դրու թիւն 
մը, ուրիշ ներ կը դիմեն մաս նա ւոր դասե րու, եւն.:

Այս սկսնակ նե րը կը կազ մեն հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան ամե նէն 
լուրջ բար դու թիւն նե րէն մէկը, բայց եւ միա ժա մա նակ կը ներ կա յաց նեն 
դրա կան երե ւոյթ մը: Անոնք իրենց տու նը վերա դար ձող մեր զաւակ
ներն են: Մենք է որ պէտք է բարե կար գենք մեր «տունը»:

Ձրիավարժութեան պարագան
Յատ կան շա կան է այն իրո ղու թիւ նը, որ մեր դպրոց նե րը զուրկ են 

տնտե սա կան մնա յուն եկա մուտ նե րէ: Կրթա կան նախա րա րու թիւ նը կը 
հոգայ պաշ տօ նա կան բաժ նի պիւտ ճէ ին 80 առ հարիւ րը, ինչ որ բաւա
կան կը դիւ րաց նէ դպրո ցա կան պատաս խա նա տու նե րու աշխա տան
քը: Բայց պէտք է նկա տի ունե նալ, որ հայ կա կան բաժ նի պիւտ ճէն շատ 
աւե լի ծան րա բեռ նո ւած էքան պաշ տօ նա կան բաժի նը, քանի որ բացի 
կրթա կան բնոյ թի ծախ սե րէն, կան նաեւ ինք նա շար ժի եւ ճաշի սպա
սար կու թիւն նե րը, որոնց յատ կա ցո ւած գու մա րը կը կազ մէ կրթա թո շա
կի կրկնա պա տի կը:
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Այս եռա կի ծախ սե րուն դիմաց, հայ դպրո ցը ունի մնա յուն մէկ մուտք 
միայն.  Աշա կերտ նե րու վճա րած կրթա թո շակ նե րը, ինչ պէս նաեւ ինք
նա շար ժի եւ ճաշի սպա սար կու թե անց սակե րը:

Հայ կա կան ոչ մէկ կազ մա կեր պու թիւն որե ւէ բնոյ թի նպաստ չի հայ
թայ թեր մեր դպրոց նե րուն: Ոչ ալ ընդ հան րա ցած է սան պահե լու սովո
րու թիւ նը, որ երկար ատե նէ որդեգ րո ւած է Մեր ձա ւոր Արե ւել քի երկիր
նե րուն մէջ: Ձրի ա վարժ աշա կերտ նե րու պատ ճա ռած բացը ամբող ջու
թե ամբ կը բար դո ւի դպրո ցի ընդ հա նուր ծախ սե րուն վրայ:

Ելեւմ տա կան դժո ւա րու թիւ նը երկ կող մա նի է.
Մէկ կող մէ, հայ ընտա նի քը որ կ’ուզէ իր զաւա կը հայ դպրոց 

ուղար կել, պար տա ւո րո ւած է եռակի գումար մը վճա րել ամսա
կան, երբ իր տան մօտ կայ բոլո րո վին ձրի վար ժա րան մը: Եւ միւս 
կող մէն, դպրո ցա կան հոգա տար մար մին նե րը, որոնք աշակերտ 
չկորսնցնելու մտահո գու թե ամբ կա՛մ շատ ընտա նիք նե րէ չեն գան
ձեր ծախ սե րու համա պա տաս խան գու մա րը եւ կամ ալ կ’ընդու նին 
ձրի ա վարժ աշա կերտ ներ:

Այսօր, մեր աշա կեր տու թե ան շուրջ 25 տոկո սը ձրի ա վարժ է, ինչ որ 
մեծա պէս կը դժո ւա րաց նէ դպրո ցա կան պատաս խա նա տու նե րու գոր
ծը: Պէտք է նկա տի ունե նալ, որ շատ ընտա նիք ներ, ի վիճա կի ըլլա լով 
հան դերձ, կը խու սա փին նիւ թա կան յանձ նա ռու թե նէ, իսկ ուրիշ ներ` 
իրենց զաւա կը հայ դպրոց ուղար կե լու... ազգա սի րա կան արար քը 
կ’ուզեն հատու ցո ւած տես նել ձրի ա վար ժու թե ամբ: Չքմե ղան քը մոգա
կան է.  «Ստի պո ւած ենք տեղա կան վար ժա րան ուղար կե լու մեր զաւա
կը»:

Մեր դպրոց նե րը (կամ անոնց հոգա տար մար մին նե րը) արդա րօ րէն 
բարի են առա ջին դասի ընտա նիք նե րուն հան դէպ եւ դար ձե ալ արդա
րօ րէն... անզօր են միւս ու մնա ցե ալ ընտա նիք նե րուն հան դէպ:

Կրթա թո շա կով կամ ձրի ա վարժ` հայ աշա կեր տը պէտք է մնայ հայ 
դպրո ցին մէջ: Ուրիշ փրկու թիւն չկայ:

Ձրի ա վար ժու թիւ նը քաջա լե րե լու համար չէ, բայց պէտք է քաջա լե
րել ձրի ա վար ժու թիւնը:

Ոչ– հայ աշակերտներու պարագան
Ինչ պէս տեսանք, 15 տարո ւան ընթացքին քառապատկուած է 

հայդպրոց նե րու ոչ– հայ աշա կերտ նե րու թիւը, ինչ պէս եւ ոչ –հայ աշա
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կերտ ունե ցող դպրոց նե րը: Այս կը նշա նա կէ, որ ժամա նա կը կ’ընթա
նայ այդ ուղ ղու թե ամբ, ինչ որ բաւա կան մտա հո գիչ է, եթէ ի միտի ունե
նանք հայ դպրո ցի գրեթէ միակ եւ անփո խա րի նե լի առա քե լու թիւնը:

Հայ կա կան որոշ շրջա նակ նե րու մէջ կը տիրէ այն մխի թա րու թիւ
նը, որ մեր վար ժա րան նե րուն մէջ տեղ տալով ոչ –հայ աշա կերտ նե րու, 
այլ ժողո վուրդ նե րուն սիր ցու ցած կ’ըլլանք մեր մշա կոյթն ու Դատը եւ 
ապա գա յի համար պատ րաս տած կ’ըլլանք հայա սէր օտար նե րու որոշ 
խաւ մը: Բայց ասի կա երկ սայ րի սուր մըն է:

Ճիշդ է, որ կարգ մը դպրոց նե րու մէջ ոչ –հայ աշա կերտ նե րը կը 
հետե ւին հայ կա կան դասա նիւ թե րուն եւ երբեմն ալ` հայե րէն լեզո ւի 
դասե րուն: Նոյ նիսկ պատա հած է, որ ոչ –հայ աշա կերտ մը ըլլայ դպրո
ցի հայ դրօ շի դրօ շա կի րը (իբրեւ հաս տա տու թան աւար տա կան կար գի 
հայե րէ նի առաջ նա կարգ աշա կեր տը, ինչ պէս արժան թի նե ան դրօ շի նը` 
պաշ տօ նա կան բաժ նի համար): Սակայն կայ նաեւ մետա լին միւս երե
սը: Բացա ռո ւած չէ այն պարա գան, որ դպրո ցա կան– աշա կեր տա կան 
բնոյ թի մանր մունր դժգո հու թիւն ներ, ծնո ղա կան ինչ –ինչ գան գատ ներ 
կամ բողոք ներ շու տով վերա ծո ւին հակահայ տրա մադ րու թիւն նե րու 
արծար ծու մին: Այս պի սի անա խորժ դէպք մը ունե ցանք վեր ջերս, երբ 
հայ կա կան դպրո ցի մը մօտա կայ պատե րուն վրայ երեւ ցան հակա հայ 
նշա նա խօս քեր:

Կայ սակայն աւե լի տարօ րի նակ իրո ղու թիւն մը, որ հետե ւե ալն է.  Եթէ 
հայ կա կան վար ժա րան յաճա խող ոչ– հայ աշա կերտ նե րը կը հետե ւին 
հայ կա կան դասա նիւ թե րուն, զու գա հե ռա բար նոյն դպրո ցի մէջ կա՛ ն հայ 
աշա կերտ ներ, որոնք չեն հետե ւիր հայե րէ նի դասե րուն, եւ անոնց թիւը 
այն քան ալ փոքր չէ...(Դպրո ցի մը մէջ 50 առ հարիւր է): 

Դպրոց –եկեղեցի կապի պարագան
Հարա ւա յին Ամե րի կա յի մէջ պահո ւած է հայ կա կան հին աւան դու

թիւ նը: Մեր դպրոց նե րը, բացա ռու թե ամբ երկու քի, բոլորն ալ կառու
ցո ւած են եւ կը գոր ծեն հայ եկե ղե ցի նե րու կող քին, եւ դասա ցու ցա
կի մէջ անպայ ման տեղ տրո ւած է կրօ նա կան դաս տի ա րա կու թե ան. 
Ժամա նակ մը առաջ սովո րու թիւն էր նաեւ աշա կերտ նե րը հաւա քա
բար առաջ նոր դել կիրակ նօ րե այ պատա րա գի արա րո ղու թե ան, բան 
մը որ մեծա պէս կը դժո ւա րա նայ ներ կայ կեան քի պայ ման նե րուն մէջ: 
Թէեւ աշա կերտ նե րը կը սոր վին կարգ մը շարա կան ներ, տօնա կան 
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օրե րուն կ’առաջ նոր դո ւին եկե ղե ցի, հաղոր դու թիւն կը ստա նան եւ 
յաճախ բեմա կա նօ րէն կը ներ կա յաց նեն եկե ղե ցա կան –աւան դա կան 
տօնախմ բու թիւն ներ:

Հար ցա խոյ զի մը մէջ` պատաս խա նե լով եկե ղեց ւոյ վերա բե րող 
հար ցադ րում նե րուն, աշա կերտ նե րը կու տան հետե ւե ալ պատաս
խան ները. 

«Կ’ուզե՞ս որ երկրորդականի մէջ կրօնքի դասեր ըլլան»
50 առ հարիւրը կը պատասխանէ «Այո՛»
«Կ’ուզե՞ս ամէն Կիրակի եկեղեցի երթալ»
53 առ հարիւրը «Այո՛»
«Կը կարծե՞ս որ եկեղեցին դեր մը ունի հայ մնալու նպատակին 

մէջ»
 80 առ հարիւ րը` «Եկե ղե ցին շատ կարե ւոր դեր ունի հայա պահ պա

նու մի մէջ»: Իսկ 20 առ հարիւ րը` «Ոչ»:
«Ձեր տան մէջ ի՞նչ վերաբերում կայ եկեղեցւոյ հանդէպ»
 73 առ հարիւրը` «մօտէն հետաքրքրութիւն»:
 10 առ հարիւրը` «չեն հետաքրքրուիր»:
 17 առ հարիւրը` չի գիտեր պատասխանել: 

Հայերէնի «անկարեւորութեան» պարագան
Ուսուց չա կան կամ հան րա յին տար բեր շրջա նակ նե րու մէջ ընդ

հան րա ցած է այն համո զու մը, որ մեր աշա կերտ նե րը հայե րէն չեն 
սոր վիր եւ հայե րէն չեն խօսիր, որով հե տեւ հայե րէ նը կարե ւոր չէ 
իրենց ապա գայ ասպա րէ զին համար եւ այս պարա գան աշա կերտ
նե րը կը մղէ ժխտո ղա կան կեցո ւած քի հան դէպ հայե րէ նի իրենց 
պար տա ւո րու թիւն նե րուն: Այս պատ ճա ռով ալ նախընտ րու թիւն կու 
տան անգ լե րէ նի, եւն.:

Մեր կող մէ չորս դպրոց նե րէ 281 աշա կերտ նե րու վրայ կատա րո ւած 
հար ցա խոյզ մը ցոյց կու տայ հետե ւե ալ արդիւնք նե րը. 

281 ի վրայ միայն 25 աշա կերտ ներ պատաս խա նած են, որ հայե րէ նը 
կարե ւո րու թիւն չու նի իրենց համար, քանի որ ոչ մէկ օգտա կա րու թիւն 
պիտի ունե նայ ապա գա յին իրենց ընդգր կե լիք ասպա րէ զին մէջ:

Այս թիւը կը կազ մէ 281 ին 8 առ հարիւ րը:
33 առ հարիւ րը յան ցա ւոր կը նկա տէ հայե րէն ուսու ցա նե լու մեթո տը:
50 առ հարիւ րը աշա կեր տա կան ծու լու թե ան կը վերագ րէ երե ւոյ թը.
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Մնա ցե ա լը` դասա գիր քը, ուսու ցի չը, ծնող նե րուն անտար բե րու թիւ
նը, եւն.:

Հայե րէ նը «անկա րե ւոր» նկա տող նե րը կը կազ մեն նուա զա գոյն 
տոկոսը:

Հայախօսութեան պարագան
Մեր նոր սերունդ նե րը հայե րէն չեն խօսիր, կամ կը խօսին քիչ 

բացա ռու թե ամբ եւ հազո ւա դէպ պարա գա նե րու: Մեր կար ծի քով ասի
կա անվե րա դարձ եւ մնա յուն երե ւոյթ է: Միայն նոր սերուն դը չէ, այլ 
ամբողջ Հարա ւա յին Ամե րի կա յի հայու թիւ նը հայա խօս չէ (Պրա զի լի 
մէջ փոր թու կա խօս, Վենե զո ւե լա որոշ չափով հայա խօս):

Ասի կա համազ գա յին հրա տապ հարց մըն է, կ’ենթադ րենք արեւմ
տե ան հայ կա կան բոլոր գաղութ նե րուն մէջ: Լեզո ւի ուսուց ման յանձ
նա ռու հաս տա տու թիւն ներ կամ մար մին ներ կը խոր հին միջո ցա ռում
նե րու մասին, մամ լոյ կամ հրա պա րա կա յին ելոյթ նե րու մէջ կ’ըլլան 
այլա զան բնոյ թի արտա յայ տու թիւն ներ, տարեց (անշուշտ սրտցաւ) 
ազգա յին ներ յոռի հաս տա տում ներ կ’ընեն նոր սերուն դի հաս ցէ ին: 
Յաճախ կամ ընդ հան րա պէս մեղ քը կը վերագ րո ւի հայ դպրոց նե րուն, 
ուսու ցիչ նե րուն:

Հայ լեզո ւի եւ հայա խօ սու թե ան մասին ի՞նչ կը մտա ծեն սակայն իրե՛ 
նք` նոր սերուն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Ի՞նչ վերա բե րում ունին անոր 
հան դէպ, ինչո՞ւ չեն խօսիր, ինչ պէ՞ս կը գնա հա տեն անոր կարե ւո րու
թիւ նը:

Այս կէտե րը ճշդե լու համար` մենք հար ցա խոյզ ներ կատա րած 
ենք չորս հանգ րո ւան նե րով 1974– ին,1988 –ին, 1996 –ին եւ 2004 –ին. 
Յստա կաց նենք, որ բոլոր հար ցա խոյզ նե րը կատա րո ւած են հայ կա
կան երկ րոր դա կան յաճա խող աշա կերտ նե րու վրայ, եւ հայա խօս չըլ
լալ չ’ենթադ րեր անպայ ման հայե րէն չգիտ նալ:

Հետե ւե ալ համե մա տու թիւն նե րը կը յանձ նենք յար գե լի պաշ տօ նա
կից նե րու ուշադ րու թե ան. 

1974 –ին զուտ սպա նա խօս ընտա նիք նե րու համե մա տու թիւնն էր 57 
առ հարիւր, 1996 –ին` 78 առ հարիւր (չի նշա նա կեր որ մնա ցե ա լը 22 առ 
հարիւ րը անպայ ման հայա խօս է, կան թրքա խօս ներ, անգ լի ա խօս ներ 
եւն.), իսկ 2004– ին բարձ րա ցած է 91 առ հարիւ րի: Խառն ամուս նու
թիւն նե րը կը կազ մէ ին (անշուշտ հայ դպրո ցի կապո ւած ընտա նիքն
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րու մէջ) 22 տոկո սը, մինչ այս համե մա տու թիւ նը բարձ րա ցած է 40 առ 
հարիւ րի: Դար ձե ալ 1996 –ին աշա կերտ նե րու 32 տոկո սին ծնող նե րը 
դուր սէն եկող հայեր էին, մինչ այս համե մա տու թիւ նը 2004 –ին կը կազ
մէ շուրջ 8 առ հարիւ րը:

Հակա ռակ այս ժխտա կան գոր ծօն նե րուն, մեր աշա կերտ նե րը 
հետե ւե ալ ձեւով կը պատաս խանեն. 

 «Քեզի համար կարեւո՞ր է հայերէն գիտնալը»
1988 –ին 186– ի վրայ  Այո 165  ոչ 21
1996– ին 168 –ի վրայ  Այո 126  ոչ 42
2004– ին 279– ի վրայ  Այո 268  ոչ 11
«Ապագա յին պիտի ուզէի՞ր հայե րէն սոր վեց նել զաւակ նե րուդ»
1996 –ին 168– ի վրայ  Այո 145  Անորոշ 23
2004 –ին 279 –ի վրայ  Այո 270  Ոչ 9
« Եթէ ուզես հայերէն խօսիլ, կրնա՞ս»
1988– ին 186– ի վրայ Այո 162  Ոչ 24
2004 –ին 277– ի վրայ  Այո 237 Ոչ 40
Վերե ւի հար ցա խոյզ նե րէն կարե լի է հանել երեք հիմ նա կան եզրա

կա ցու թիւն ներ. 
ա) Բացո րոշ է լեզո ւի նահան ջը:
բ)  Հակադ րա բար` անփո փոխ կը մնայ հայե րէ նը պահե լու գաղա

փա րը:
գ)  Աշա կերտ նե րը հայերէն գիտեն, սակայն չեն գոր ծա ծեր իբրեւ 

ընթա ցիկ լեզու:
Հար ցու մը անխու սա փե լի է.  Ո՞վ պիտի պահէ:
Պէտք է կարե ւո րու թե ամբ նկա տի ունե նալ, որ դպրոց նե րը լեզու 

սոր վեց նող հաս տա տու թիւն ներ են եւ ոչթէ խօսիլ: Լեզուով մը արտա
յայ տո ւե լու համար` աշա կերտ նե րը պէտք է զայն գոր ծա ծեն իրենց 
ընթա ցիկ կեան քին մէջ, տու նի, ընտա նե կան յար կի, փողո ցի կամ հրա
պա րա կի վրայ, եւայլն, ինչ որ անշուշտ չի նշա նա կեր անտե սել դպրո
ցի կարե ւոր դերա կա տա րու թիւ նը: Մեր դպրոց նե րու ուսում նա կան 
ծրա գիր նե րը սակայն կառու ցուած են մայրենի լեզուն ուսուցանելու 
սկզբուն քին վրայ եւ ոչ թէ այդ լեզո ւով խօսե լու ծրագ րա յին նպա տա
կի վրայ: Եթէ այս վեր ջի նը պիտի վիճա կո ւի դպրո ցին, ուրեմն հարկ 
պիտի ըլլայ հիմ նա կան փոփոխւ թե ան ենթար կել հայե րէ նի ուսու ցո
ղա կան ամբողջ դրու թիւնը:
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Դասանիւթերու նախընտրութեան պարագան
Բացի լեզո ւէն, ու թերեւս լեզո ւէն աւե լի ու առաջ, մեր աշա կերտ

նե րը մեծ հետաքրք րու թիւն ցոյց կու տան բոլոր այն առար կա նե րուն 
հան դէպ, որոնք հիմ նա ւոր ծանօ թու թիւն ներ կու տան իրենց` ինչ կը 
վերա բե րի մեր ժողո վուր դի հազա րա մե այ պատ մու թե ան, մշա կոյ թին, 
հայ եկե ղեց ւոյ, Հայաս տա նի աշխար հագ րու թե ան, ինչ պէս նաեւ Հայ 
Դատ սահ մա նու մով ճանչ ցո ւող հայ կա կան խնդիր նե րուն (ցեղաս պա
նու թիւն, եւն.):

Այս պէս, 1996– ին կատա րո ւած հար ցա խոյ զը (172 աշա կեր տի վրայ) 
կու տայ աշա կեր տա կան նախընտ րու թե անց հետե ւե ալ շար քը. 

Հայաս տան (պտմ. աշխ.) 57 առ հարիւր
Հայ Եկե ղե ցի 41 առ հարիւր
Հայ Դատ 34 առ հարիւր
Հայ Մշա կոյթ 21 առ հարիւր
2004– ի հար ցա խոյ զը (281 աշա կեր տի վրայ, մէկէ աւե լի առար կայ 

ընտ րե լու սկզբուն քով). 
Հայոց ցեղաս պա նու թիւն 189 աշա կերտ
Հայ մշա կոյթ 183 աշա կերտ
Հայոց պատ մու թիւն 93 աշա կերտ
Հայ Եկե ղե ցի 54 աշա կերտ
Հայաս տան 34 աշա կերտ
Կը ճշդենք` այս բոլոր առար կա նե րը աւան դելի սպաներէն լեզուով:
Նոր սերունդ նե րու մօտ հետզ հե տէ արմա տա նա լու վրայ է այն 

համո զու մը, որ կարե լի է լաւ հայ ըլլալ առանց հայե րէն գիտ նա լու կամ 
գիտ նա լով հան դերձ չգոր ծա ծե լու:

Հայերէնի համազօրութեան պարագան
Մեր դպրոց նե րուն մէջ հայե րէ նը մաս չի կազ մեր պաշ տօ նա կան 

դասա ցու ցա կին եւ հայե րէ նի նիշը համա զօր չէ մնա ցե ալ առար կա նե
րու նիշե րուն: Այս հար ցը միշտ շօշա փո ւած է դպրո ցա կան թէ ծնո ղա
կան շրջա նակ նե րու մէջ: Հար ցադ րու մը հետե ւե ալն է.  «Կրնա՞յ աւե լի 
արդիւ նա ւոր ըլլալ հայե րէ նի ուսու ցու մը, եթէ պաշ տօ նա կան առար
կա նե րու համա զօր դառ նայ հայե րէ նի նիշը»:

Այս հար ցը վէճի ու խորհր դակ ցու թե ան առար կայ դար ձած է կրթա
կան կալո ւա ծին մէջ: Ստո րեւ աշա կերտ նե րու տեսակէտը. 
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 «Համաձա՞յն ես հայերէնի պաշտօնականացումին»:
172– ի վրայ Ոչ 73 առ հարիւր
Այո 27 առ հարիւր
«Քեզի համար նիշը կարեւո՞ր է հայերէն սորվելու համար» 
Ոչ 68 առ հարիւր
Այո 27 առ հարիւր
Անորոշ 5 առ հարիւր

Ինչ կը մնայ հայերէնի ուսուցման ընտանեկան ստիպողու թեան եւ 
կամաւոր ընտրութեան միջեւ նախընտ րու թե ան պարա գա յին, աշա
կերտ նե րը մեծա գոյն տոկո սով կը կողմ նո րո շո ւին ստի պո ղու թե ան 
կող մը: Այս պէս, «Քու կար ծի քովդ հայե րէ նը ստի պո ղա կա՞ն պէտք է 
ըլլայ (ոչ– պետա կան առու մով) թէ կամա ւոր ընտ րու թե ամբ» հար ցու
մին. կը պատաս խա նեն. 

70 առ հարիւրը ստիպողական
27 առ հարիւրը կամաւոր
3 առ հարիւրը անորոշ

Հայերէնագիտական մակարդակ
Ինչ պէ՞ս կրնանք գնա հա տել մեր աշա կերտ նե րու հայե րէ նա գի տա

կան մակար դա կը, ի՞նչ չափա նիշ պէտք է առնո ւի իբրեւ առաս տաղ այդ 
գնա հա տու մին, չենք գիտեր: Բաղ դա տա կան գնա հա տում նե րը եւս այդ 
ուղ ղու թե ամբ չեն առաջ նոր դեր արդար եւ ճշդո րոշ եզրա կա ցու թիւն նե
րու: Արժան թին ցի աշա կերտ մը շատ աւե լի լաւ հայե րէն շարադ րու թիւն 
մը կրնայ գրել, քերա կա նօ րէն լու ծել բարդ նախա դա սու թիւն մը, քան 
օրի նակ, Հալէ պի աշա կերտ մը: Բայց իբրեւ հայա խօս աշա կերտ, այս 
վեր ջի նը գրե թէ հարիւր տոկո սով աւե լի բարձր է, քան Արժան թի նի հայ 
աշա կեր տը, թերեւս նաեւ հայե ցի կեն ցա ղով ու կազ մա ւո րու մով:

Այս տեղ կ’արձա նագ րենք ուրեմն մեր ձեռք ձգած գնա հա տում նե րը:
Մէկ երկ րոր դա կա նի բոլոր աշա կերտ նե րուն, հայե րէ նի բոլոր նիշե րը 

միա սին առած (գրել, կար դալ, խօսիլ), ընդ հա նուր միջինն է 10 –ի վրայ 
6.2: Գնա հա տում նե րը կատա րո ւած են ուսու ցիչ նե րու կող մէ:

Միւս կող մէ, 268 աշա կերտ նե րու կող մէ ինք նագ նա հա տու մով 
կատա րո ւած վիճա կա ցոյ ցը հետե ւե ալն է. 

Լաւ 152 աշա կերտ
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Տկար 116 աշա կերտ
Ինքնութեան պարագան
Քանի մը տաս նա մե ակ առաջ, դպրո ցա կան աշա կերտ նե րու մօտ 

զգա լի էր երկո ւու թե ան տագ նա պը (հայ ըլլա լու կամ չըլ լա լու ներ քին 
բախու մը, հայե րէն խօսե լու կամ չխօ սե լու ամե նօ րե այ մտալլ կու մը), որ 
յաճախ բար դոյ թի հան գա մանք կը ստա նար եւ ժխտա կան կամ դրա
կան դրսե ւո րում նե րով կ’արտա յայ տո ւէր դպրո ցա կան առօ րե այ կեան
քի մէջ:

Այսօր արդէն կարե լի է չքա ցած նկա տել հոգե բա նա կան այդ տագ
նա պը: Հայ ըլլա լը կամ չըլ լա լը բար դոյթ մը չէ այլեւս, ոչ ալ հայե րէն 
խօսե լու պար տա ւո րու թիւ նը ենթա կայ է ժխտու մի կամ չկա մու թե ան: 
Հայե րէն չսորվիլը կամ չխօսիլը նոյնպէս ոչ մէկ այլայ լում կամ զգու
շա ւո րու թիւն (ամօթ խա ծու թիւն) կը պատ ճա ռէ աշա կեր տին:

Ամէն ինչ պարզ է աշա կեր տա կան ներ կայ սերուն դին համար.  Ինք
նու թե ամբ արժան թին ցի են, բայց արմատ նե րով հայ: Այս եզրա կա
ցու թիւ նը հանո ւած է հար ցա խոյ զէ մը` չորս դպրոց նե րէն 281 երկ սեռ 
աշա կեր տի վրայ (153 աղջիկ, 128 մանչ) եւ հոգե բա նա կան այս բիւ րե
ղա ցու մը կ’ընթա նայ հետե ւե ալ զու գա հեռ ուղ ղու թիւն նե րով. 

ա) Լեզո ւի մէջ, մաս նա ւո րա բար հայե րէ նա խօ սու թե ան` տեղա տո
ւու թիւն ի նպաստ սպա նե րէ նի եւ սպա նա խօ սու թե ան:

բ) Ինք նու թե ան մէջ անտա րա կու սե լի արժան թին ցի ու թիւն, հայե ցի 
հակու մով կամ դրոշ մով:

Հար ցա խոյ զի ենթար կո ւած աշա կերտ նե րու 98 առ հարիւ րը ինք
զինք կը նկա տէ արժան թին ցի:

Բայց նաեւ նոյն տոկո սը անհ րա ժեշտ կը նկա տէ հայ մշա կոյ թի, 
լեզո ւի եւ աւան դու թիւն նե րու պահ պա նու մը եւ փոխան ցու մը:

Թէ ո՞վ պիտի պահէ այդ բոլո րը, չենք գիտեր: Միայն յայտ նենք, որ 
Արժան թի նի մէջ ծնած հայե րու արժան թի նաց ման հոլո վոյ թը ունե ցած 
է հետե ւե ալ երեք հանգ րո ւան ները.

Առաջին հանգրուան.– Առա ջին սերուն դը, որ չու զեց կամ չկրցաւ 
մար սել տեղայ նաց ման գաղա փա րը եւ զօրա ւոր կեր պով կապո ւած 
մնաց ընտա նի քէն իրեն փոխան ցո ւած ինք նութեան:

Երկրորդ հանգրուան.– Միջան կե ալ սերուն դը, որ տուայ տե ցաւ 
երկու ինք նու թիւն նե րու ցան ցին մէջ:

Երրորդ հանգրուան.– Այժ մու սերուն դը, որ յան գած է քաղա քա
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ցի ա կան յստակ բիւ րե ղա ցու մի մը, ուր առանց զիրար չէզո քաց նե լու 
ներ դաշ նա կո ւած են արժան թի նե ան քաղա քա ցի ու թիւ նը եւ հայ կա կան 
աւան դա պա հու թիւ նը:

Թերեւս աւե լորդ չըլ լայ ըսել, որ այս եզրա յան գում նե րը կը վերա
բե րին հայ դպրոց նե րուն եւ ազգա յին կեան քին կապո ւած տար րե րուն: 
Այլա պէս, անշուշտ որ կայ ապա հա յա ցած խոշոր զան գո ւած մը:

Հայերէնի ուսուցիչի պարագան
Մեր դպրոց նե րուն մէջ պաշ տօ նա վա րող ուսու ցիչ նե րու ընդ հա նուր 

թիւն է 142, որոնց 23 ը եկած են Պոլի սէն, Լիբա նա նէն կամ Սու րի ա
յէն: Միւս նե րը տեղա ծին տար րեր են, մեծաւ մասամբ ուսուց չու հի ներ, 
որոնք շրջա նա ւարտ եղած են տեղ ւոյս երկ րոր դա կան նե րէն:

Հարա ւա մե րի կե ան հայ դպրոց նե րուն մեծա գոյն հար ցե րէն մէկն է 
հայե րէ նի նոր ուսու ցիչ նե րու պատ րաս տու թիւ նը: Ասպա րէ զը հրա պու
րիչ ոչինչ ունի, հետե ւա բար շրջա նը կրնայ ծանր տագ նապ ունե նալ 
մօտ ապա գա յին, եթէ լուրջ ձեռ նարկ ներ չըլ լան այս ուղ ղու թե ամբ, երբ 
ուսուց չա կան ներ կայ անձ նա կազ մը բնա կան պայ ման նե րով հեռա նայ 
ասպա րէ զէն:

Շուրջ 15 տարի առաջ, Պուէ նոս Այրէ սի մէջ հինգ տարո ւան համար 
գոր ծեց «Վահէ Չննո զե ան» Հայ կա կան Ուսուց չա նո ցը, մաս նա գի տա
կան նիւ թե րու համար համալ սա րա նա կան դասա խօս նե րով: Ունե ցանք 
18 շրջա նա ւարտ ներ, որոնց մէ շատե րը ներ կա յիս կը պաշ տօ նա վա րեն 
տար բեր դպրոց նե րու մէջ:

Առանձին պարագայ մը
Թէեւ հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան հետ կապ չու նի, բայց յիշենք 

նաեւ այս պարա գան, իբրեւ դպրո ցա կան կալո ւա ծի հետաքրք րա
կան երե ւոյթ: Պուէ նոս Այրէ սի մէջ կայ քաղա քա պե տա կան դպրոց մը` 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թե ան անու նով, որ կառու ցո ւած է հան գու
ցե ալ բարե րար Պօղոս Արզու մա նե ա նի կող մէ եւ այժմ կը պահո ւի իր 
հարա զատ նե րուն կող մէ` տէր եւ տիկին Արմէն Մեծա տու րե ան (այժմ 
ողբա ցե ալ), որոնք 1991 ին Երե ւա նի մէջ հաս տա տե ցին ուրիշ դպրոց 
մը` Արժան թի նի Հան րա պե տու թե ան անու նով: Պուէ նոս Այրէ սի դպրո
ցը կը գտնո ւի թաղա մա սի մը մէջ, ուր ապրող նե րը պետա կան եւ զինո
ւո րա կան բարձ րաս տի ճան մար դոց ընտա նիք ներ են: Պ.Այրէ սի դպրո
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ցին մատե նա դա րա նը հարուստ է հայ կա կան նիւ թե րով, աշա կեր
տու թիւ նը դասա խօ սու թիւն նե րով եւ այլ միջոց նե րով կը ծանօ թա նայ 
Հայաս տա նին, հայոց պատ մու թե ան տար բեր շրջան նե րուն, կանո նա
ւոր կեր պով կը հետե ւին հայ կա կան պարի եւ երգի դասե րուն, եւայլն: 
Հայ կա կան կարե ւոր թուա կան ներ` Մայիս 28, Սեպե տեմ բեր 21, Ապրիլ 
24 եւայլն կը նշո ւին մաս նա ւոր ձեռ նարկ նե րով: Դպրո ցը սերտ յարա
բե րու թիւն կը պահէ հայ գաղու թին հետ: Փոխա դար ձա բար նոյ նը` 
Երե ւա նի մէջ: 

(Ծանօթ) Ծաղկա ձո րի համա գու մա րին բանա ւոր կեր պով ներ կա
յա ցո ւած է միայն հետե ւե ալ եզրա փա կիչ խօսքը.–

Եզրափակիչ խօսք
Բնո րո շե լու համար հայ դպրո ցի առա քե լու թիւ նը, կ’ուզեմ գոր ծածել 

յեղափոխութիւն բառը. սահ մա նում, որ կը գոր ծա ծո ւի բնո րո շե լու 
համար տիրող կար գե րը շրջե լու շար ժում մը, եւ որուն առա ջադ րանքն 
է երա զո ւած հու նի մէջ դնել ընկե րու թե ան մը կեան քը: Հայ կեան քի 
ներ կայ հանգ րո ւա նին` ազգա յին մեր «յեղա փո խու թե ան» պարագ
լու խը հայ դպրոցն է, որուն առա քե լու թիւնն է ազա տագ րել այսօ րո ւան 
մանու կը եւ ապա գայ հայ մար դը` շրջա պա տի իր կաշ կան դում նե րէն եւ 
անոր էու թե ան մէջ հու նա ւո րել իր հարա զատ ինք նու թիւնը:

Այս առաքելութիւնը ի գործ կը դրուի հայեցի կրթութեամբ, որ երկու 
բեւեռներ ունի.  Հայ լեզուի ուսուցում եւ հայակերտում, որոնք որքան 
ալ սերտ աղերս ունե նան իրա րու հետ, այսու հան դերձ նոյն հաս կա ցո
ղու թիւն նե րը չեն (հայա կեր տու մի համե մա տա բար լեզուն ենթա ստո
րո գե լի մըն է, թէեւ մեծա պէս ճշդո րո շիչ) եւ փաս տօ րէն նոյն ու համա
հա ւա սար արդիւ նա ւո րու թիւ նը չու նին: Իբրեւ ուսում նա կան նպա տակ 
եւս նոյն մակար դա կը չեն ներ կա յաց ներ եւ յաճախ փոխա դարձ ներ
գոր ծու թիւն չու նին: Պար զօ րէն ըսած` հայե րէն սոր վեց նե լով անպայ
ման հայը կեր տած չենք ըլլար աշա կեր տին մէջ, եւ փոխա դար ձա բար, 
հայա կեր տու մի ճիգ ընե լով` անպայ ման մայ րե նի լեզուն չենք կրնար 
սոր վեց նել:

Ասի կա է հայ դպրո ցին գլխա ւոր տագ նա պը:
Արդ, «յեղա փո խու թիւն» որա կո ւած այս գոր ծե լա կեր պին մէջ անրա

ժեշտ է կատա րել հիմ նա կան յեղաշր ջում մը:
Գոնէ մեր շրջա նին մէջ փոր ձա ռու թե ամ տես նո ւած է. 



88

1)  Շատ աշա կերտ ներ տարի նե րով հայ կա կան դպրոց յաճա խե լէ 
վերջ, առանց հայե րէն սոր վե լու կ’ելլեն անկէ:

2)  Շատեր քիչ սոր վե լով հան դերձ լաւ հայեր կ’ըլլան, իսկ ուրիշ ներ` 
ճի՛շդ հակա ռա կը:

3) Շատ անգամ ո՛չ կը սոր վին եւ ո՛չ ալ կը հայա նան:
4)  Երբեմն լաւ կը սոր վին եւ այնու հե տեւ դպրո ցէն հեռա նա լով 

աստի ճա նա բար կը հեռա նան նաեւ հայ կեան քէն: Նոյ նիսկ կը 
խզո ւին հայու թե նէն:

5) Երբեմն լաւ սոր վե լով հան դերձ` չեն հայա նար:
6) Յաճախ լաւ կը սոր վին եւ լաւ հայեր կ’ըլլան:
7)  Երբեմն հայ չեն ըլլար` նոյ նինքն հայե րէ նի՛ եւ «հայ մնա լու» 

տեղի–անտե ղի յան կեր գու մին հետե ւան քով:
8)  Հայաց նե լու մար զին մէջ յաճախ կը պատա հի, որ տեղա կան 

լեզո ւով կը հաս նինք շատ աւե լի ազդու արդիւնք նե րու:
9)  Վեր ջա պէս` խիստ ուշագ րաւ պարա գայ մը. հայ դպրոց յաճա խող 

ոչ–հայ աշա կերտ նե րը, ինչ պէս եւ խառն ամուս նու թե անց ծնունդ 
եղող նե րը շատ աւե լի խանդ եւ հետաքրք րու թիւն ցոյց կու տան 
հայե րէ նի հան դէպ, քան շատ մը հայ ընտա նիք նե րու զաւակ նե
րը: (Կարգ մը հայ դպրոց ներ յաճա խող հայ աշա կերտ նե րու մեծ 
մասը չի հետե ւիր հայե րէ նի դասե րուն):

Մեր դպրոց նե րէն ելլող աշա կեր տա կան հունձ քե րու այս խճան կա
րը ունի իր բազ մա զան պատ ճառ նե րը, հոգե բա նա կան եւ միջա վայ
րա յին գոր ծօն նե րէն սկսած մին չեւ ընտա նե կան– ընկե րա յին ազդե ցու
թիւն նե րը եւ ուսում նա կան ու ման կա վար ժա կան բնոյ թի խնդիր նե րը:

Այս համա պատ կե րը կրնանք ամփո փել հետե ւե ալ երկու հաս տա
տում նե րու մէջ.

ա) Մայ րե նի լեզո ւի ուսու ցու մը չի զար գա նար հոգե բա նա կան հարթ 
եւ բիւ րե ղա ցած խարիս խի մը վրայ:

բ) Հայա կեր տու մը զու գա հեռ չ’ընթա նար հայե րէ նի ուսուց ման գոր
ծին եւ ունի երբեմն դրա կան եւ երբեմն ժխտա կան խաչա ձե ւում ներ:

Հարկ է աւելց նել, որ մեր կեան քին մէջ, համե մա տա բար հայե րէ
նի ուսուց ման գոր ծին` հայա կեր տու մի աշխա տան քը շատ աւե լի լայն 
հնա րա ւորւ թիւն ներ ունի, որով հե տեւ այդ նպա տա կին կը ծառա յեն 
նաեւ բազ մա թիւ եւ բազ մաբ նոյթ կազ մա կեր պու թիւն նե րը: Մինչ դեռ 
դպրո ցը մինակ է իր առա քե լու թե ան մէջ: Սակայն, տեղն է հաս տա
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տե լու համար, որ մեր կազ մա կեր պու թիւն նե րը, հայա կեր տու մի իրենց 
գնա հա տե լի դերին կող քին, քիչ բան կ’ընեն կամ բան չեն ըներ` ի 
խնդիր հայե րէ նի եւ հայա խօ սու թե ան տարած ման: Չըսե լու համար, որ 
կ’ընեն ճի՛շդ հակա ռա կը: Կը բաւէ արագ ակնարկ մը նետել կազ մա
կեր պու թիւն նե րու հան րա յին եւ անդա մա կան գոր ծու նէ ու թե ան վրայ` 
հաս տա տե լու համար այս վեր ջին իրո ղու թիւ նը:

Այսօր, իրա կա նու թիւ նը այն է, որ Պրա զիլ, Մ. Նահանգ ներ, Անգ
լիա կամ Արժան թին ծնող մեր զաւակ նե րուն մայ րե նի լեզուն հայե րէ նը 
չէ (տակա ւին մոռ նա լով ինք նու թե ան բնոյ թի այլ խոչն դոտ նե րը): Այս 
ճշմար տու թիւ նը պէտք է դիմագ րա ւել ուղ ղա կի ճակա տէն:

Արդ, Սփիւռ քի մէջ հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան առա ւե լա գոյն 
արդիւ նա ւո րու թե ան ձգտե լու համար` նախ եւ առաջ պէտք է նկա տի 
ունե նալ ներ կայ հայ կեան քին մէջ երեւ ցող հետե ւե ալ ժխտա կան իրո
ղու թիւն նե րը եւ ըստ այնմ մշա կել կրթա կան գոր ծե լա կերպ մը կամ 
աւե լի ճիշդ` կրթա կան հեռան կա րա յին քաղա քա կա նու թիւն մը.–

ա) Ինչ պէս տեսանք, Արժան թի նի մար դա հա մա րի համա ձայն` երկ
րի բնակ չու թե ան 14 առ հարիւ րը աշա կեր տա կան տարի քի բնա կիչ
ներն են: Այս հիմ քով 60.000 գնա հա տո ւող արժան թի նա հա յու թիւ նը 
(ենթադ րա բար) իր ութը դպրոց նե րուն մէջ պէտք է ունե նայ 8.400 աշա
կերտ, մինչ դեռ այսօր ունի 1106 աշա կերտ, այսինքն 8.4 աշա կեր տի 
դիմաց միայն 1.1 աշա կերտ ներգ րա ւո ւած է հայ դպրո ցին մէջ: Եթէ այս 
համե մա տու թիւ նը պարա գա յա բար կիրար կենք 7.000.000 գնա հա տո
ւող Սփիւռ քի վրայ, շատ աւե լի ողբա լի պիտի ըլլայ արդիւնքը:

Հայաս տա նի Կրթա կան նախա րա րու թե ան մէկ զեկու ցու մին մէջ, 
(Կրթա կան ծրա գիր նե րու պետ Սիր վարդ Համ բա րե ան) Սփիւռ քի հայ
կա կան դպրոց նե րը յաճա խող աշա կերտ նե րու թիւը կը գնա հա տո ւի 
220.000 եւ աւե լի: Մեր կար ծի քով այս թիւը չափա զան ցո ւած է: Ի չգո յէ 
հայ կա կան վիճա կագ րու թե ան, եթէ առաջ նոր դո ւինք արժան թի նե ան 
14 առ հարիւ րի համե մա տու թե ամբ, ուրեմն 7 միլի ո նի վրայ Սփիւռ քը 
պէտք է ունե նայ 980.000 աշա կերտ: Մեր առա ւե լա գոյն գնա հա տու մով 
այսօր կրնայ ունե նալ շուրջ 100.000, այսինքն 9.8 աշա կեր տի վրայ 1 
աշա կերտ):

բ) Արժան թին ցի պատ մա բա նու հի` Պրի սա Վարե լա, հար ցա խոյզ 
մը ընե լով հայ մար դոց մօտ` եզրա կա ցու ցած է, որ լեզո ւի պահ պան
ման կառոյց նե րու շար քին, դպրո ցին վիճա կո ւած է երկ րորդ տեղը 28 
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առ հարիւր համա ե մա տու թե ամբ, զիջե լով հայ ընտա նի քին (33 առ 
հարիւր): Իսկ Մեր կող մէ կատա րո ւած վիճա կագ րա կան տուե ալ նե րը 
ցոյց կու տան, որ հայ ընտա նի քը, այսօր, ջախ ջա խիչ տոկո սով դադ րած 
է զօրա վիգ կանգ նե լէ հայ դպրո ցին, հետե ւա բար նաեւ մայ րե նի լեզո
ւի պահ պան ման նպա տա կին, ինչ կը վերա բե րի հայե րէ նի եւ հայա
խօ սու թե ան կալո ւած նե րուն: Մեր հար ցա խոյ զը ցոյց կու տայ, որ երկու 
դպրոց նե րու կապո ւած 269 ընտա նիք նե րուն 78 առ հարիւ րը զուտ եւ 
լրիւ սպա նա խօս է (1998, այս համե մա տու թիւ նը 2004–ին բարձ րա ցած 
է 91% –ի), իսկ մնա ցե ալ յաջոր դա բար 22 եւ 9 առ հարիւ րը անպայ ման 
հայա խօս չէ (կան թրքա խօս ներ, անգ լա խօս ներ, եւն): Մնաց որ խառն 
ամուս նու թիւն նե րը, հետզ հե տէ աճող ամուս նա լու ծում նե րու եւ կենակ
ցու թե ամբ ընտա նիք կազ մե լու վարա կը մեծա գոյն խոչն դոտ ներն են 
ընտա նե կան ապա հով միջա վայ րի մը` մայ րե նի լեզո ւի գծով: Այս երե
ւոյթ նե րուն վրայ պէտք է աւելց նել նաեւ, որ գրե թէ անհե տա նա լու վրայ 
է հայ ընտա նի քի նահա պե տա կան դրոյ թը, ընկե րայ նօ րէն, եւ ընդ հան
րա պէս, ընտա նի քը այսօր նախ կին հզօր ազդե ցու թիւ նը չու նի զաւակ
ներւ դաս տի ա րա կու թե ան մէջ: Այն պէս որ դժբախ տա բար այսօր հայ 
ընտա նի քէն կարե լի չէ յու սա տու նպաստ մը սպա սել ի խնդիր մայ րե նի 
լեզո ւի պահ պա նու մին:

գ) Գոնէ Արժան թի նի մէջ բացո րոշ է աշա կերտ նե րու նահան ջը հայ 
դպրո ցէն, զու գա հե ռա բար այլազ գի աշա կերտ նե րու խու ժու մին դէպի 
հայ դպրոց նե րը: Այս երե ւոյ թը ինք նին կ’ենթադ րէ առան ձին ուսում
նա սի րու թիւն մը: 1989–ին մեր դպրոց նե րուն մէջ ուէ ինք 2157 հայ 
աշա կերտ, 2004–ին այս թիւը իջած է 1501–ի, իսկ 2010–ին ունինք 
1106 աշա կերտ, այսինքն շուրջ 50 առ հարիւ րի կորուստ մը 20 տարո
ւան ընթաց քին: Զու գա հե ռա բար աճած է ոչ–հայ աշա կերտ նե րու թիւը: 
Իրա կա նու թե ան մէջ` «նահան ջո ղը» աշա կերտ նե րը չեն, այլ ծնո ղերն 
են որ կը լքեն հայ դպրոցը:

դ) Հայ դպրո ցին ուշագ րաւ այս տեղա տո ւու թիւ նը հետե ւանք է 
գործ նա պաշտ այն մտա ծո ղու թե ան, որ ընդ հան րա պէս կը տիրէ հայ 
մար դոց մօտ` նախ քաղա քա ցի ու թիւ նը նախա պա տիւ համա րե լու 
ազգա յին ծագու մին, այնու հե տեւ եւ իբրեւ հետե ւու թիւն` անտե սե լու 
հայե րէ նի կարե ւո րու թիւ նը: Անշուշտ կան նաեւ տնտե սա կան եւ կեն
ցա ղա յին բնոյ թի որոշ արգելք ներ:

ե) Վերե ւի հաս տա տու մին վրայ պէտք է աւելց նել նաեւ այն ուշագ
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րաւ եւ զար մա նա լի իրո ղու թիւ նը, որ օտա րա խօս հայ զան գո ւած նե
րուն, մաս նա ւո րա բար երի տա սար դու թե ան եւ նոր սերունդ նե րուն մօտ 
ո՛չ մէկ ճիգ, ո՛չ մէկ հետաքրք րու թիւն կը նկա տո ւի հայե րէ նի հան դէպ, 
հայե րէն սոր վե լու գոնէ որոշ ջանք մը թափե լու գծով: Հոս–հոն կազ մա
կեր պո ւած հայե րէ նի արտա–դպրո ցա կան դասըն թացք նե րը կ’ունե
նան արհա մար հե լի թիւով հետե ւող ներ: Ասի կա մեր ժողո վուր դին կող
մէ ցու ցա բե րո ւած ամե նէն ցաւա լի եւ անըմբռ նե լի վերա բե րումն է հան
դէպ մայ րե նի լեզո ւին: Մայ րե նի լեզո ւին անծա նօթ ըլլա լը յան ցանք չէ, 
այլ ճակա տա գիր, բայց անոր հան դէպ բոլո րո վին անտար բեր ըլլա լը` 
դէպի ուծա ցում խիստ յատ կան շա կան նահանջ մըն է:

զ) Ինչ պէս ակնե րեւ է, մեր ժողո վուր դի կարե ւոր մէկ զան գո ւա ծին 
մօտ արմա տա ցած է այն համո զու մը, որ կարե լի է հայ մնալ առանց 
հայե րէն գիտ նա լու:

է) Մենք պար զե ցինք Արժան թի նի մէջ նկա տո ւող ազգա յին–ընկե
րա յին երե ւոյթ ներ, որոնք կրնան համան ման կացու թիւն ներ ունե նալ 
Սփիւռ քի արեւմ տե ան կալո ւած նե րուն մէջ: Մնաց որ Սփիւռ քի գաղութ
նե րուն ջախ ջա խիչ տոկո սին մէջ հայ կա կան դպրո ցա կան համա կարգ 
գոյու թիւն չու նի, որով եւ շատ հաւա նա կան է, որ գոյու թիւն ունե նան 
Հարա ւա յին Անե րի կա յէն աւե լի վատ թար վիճա կի հայ գաղութ ներ:

ը) Հետաքրք րա կան է մեր կող մէ կատա րո ւած վիճա կագ րա կան 
հետե ւե ալ վկա յու թիւ նը: Պ.Այրէ սի աշա կերտ նե րու 50 առ հարիւ
րին մօտ կատա րո ւած հար ցա խոյ զի մը հանա ձայն` աշա կերտ նե րու 
հարիւր առ հարիւր տոկո սը ինք զինք հայ կը զգայ եւ կը մտա ծէ, որ 
«պէտք է պահել հայե րէ նը, որպէս զի չկոր սո ւի հայու թիւնը»: Ասիկա 
գլխա ւո րա բար հայ դպրո ցին ձեռք բե րումն է, բայց հայ դպրո ցը շիւղ 
մըն է Սփիւռ քի ովկի ա նո սին դիմաց, որով հե տեւ մեր անձ նա կան գնա
հա տու մով` Սփիւռ քի 10 աշա կերտ նե րէն 1–ը միայն ներգ րա ւո ւած է 
հայ դպրո ցին մէջ: Այս փաս տին վրայ պէտք է աւելց նել բազ միցս հաս
տա տո ւած այն իրո ղու թիւ նը, որ «հայ զգա լու» նոյն զգա ցա կան հոգե
վի ճա կը ունին նաեւ ուշագ րաւ թիւով օտա րա խօս հայ մար դիկ: Ասի կա 
Սփիւռ քի ամե նէն հակա սա կան եւ ամե նէն աղե տա լի երես նե րէն մէկն 
է: Հակա սա կան, որով հե տեւ կեան քի գործ նա կան փաս տը ուրիշ բան 
կ’ըսէ, եւ աղե տա լի, որով հե տեւ այս հոգե վի ճա կը նախա դուռն է հայու
թե նէ վերջ նա կան հրա ժա րու մին: «Հայե րէ նը պէտք է պահել» մտա ծող 
աշա կերտ նե րը, իրե՛նք, հայե րէ նը չեն գոր ծա ծեր, երբ կը հեռա նան հայ 
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դպրո ցէն եւ գրե թէ ջախ ջա խիչ տոկո սով կը խզո ւին հայ կա կան իրա
կա նու թե նէն:

«Պէտք է պահել հայե րէ նը»: Որո՞նք սակայն պէտք է պահեն հայե րէ
նը: Հայա խօս նե՞րը: Անգ լի ա խօս, սպա նա խօս, ֆրան սա խօս եւ բազ մա
թիւ ուրիշ լեզու ներ խօսող հայե րը` ո՞չ:

Ջանա ցինք պատ կե րաց նել սփիւռ քե ան այն միջա վայ րը, որուն մէջ 
կը գոր ծեն հայ դպրոց նե րը:

Արդ, բարե լա ւե լու համար հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան ներ կայ 
իրա վի ճա կը, կը մտա ծենք, որ շատ հաւա նօ րէն կրնանք աւե լի արդիւ
նա ւոր գոր ծու նէ ու թիւն ունե նալ, եթէ որդեգ րո ւին հետե ւե ալ սկզբունք
ները.–

Առաջին.  Կրթական ծրագրում
Կրթա կան քաղա քա կա նու թիւն մը, որուն նպա տա կը ըլլայ հու

նա ւո րել եւ կաղա պա րել հետե ւե ալ հար ցում նե րուն կամ հար ցե րուն 
պատաս խան նե րը.  Ինչո՞ւ հայե րէն պէտք է սոր վի Ֆրան սա, Գանա տա 
կամ Արժան թին ծնած հայ մանու կը եւ ինչ պէ՞ս: Ինչո՞ւ պէտք է հայ մնայ 
եւ ինչ պէ՞ս:

Հայե ցի կրթու թե ան այդ ծրագ րու մը մշա կո ւած պէտք է ըլլայ այլեւս 
մնա յուն, բարդ եւ բազ մա կող մա նի Սփիւռ քի մար տահ րա ւէր նե րը 
դիմա կա լե լու հիմ քին վրայ, հեռան կա րա յին յստակ ձեռ նարկ ներով: 

ա) Պէտք է իրար մէ անջա տել հայե րէ նի ուսու ցու մը եւ հայա կեր
տումը: Այսինքն` լեզո ւի ուսու ցու մը դնել զուտ ման կա վար ժա կան 
հար թու թե ան մը վրայ, զայն ձեր բա զա տե լով «հայա պահ պա նում» 
կոչո ւող լոզուն գա յին բանա ձե ւում նե րէն, իսկ հայա կեր տու մը կատա
րել առանց զայն պայ մա նա ւո րե լու հայե րէ նի իմա ցու թե ամբ: Հայա
կեր տու մը կարե լի է կատա րել որե ւէ լեզո ւով: Հիմ նա կա նը տրա մադ
րե լի մարդ կա յին ատաղձն է: Անշուշտ շատ աւե լի նախընտ րե լի կ’ըլլայ, 
եթէ հայա կեր տու մի աշխա տան քին ընկե րա նայ նաեւ հայե րէ նի վար
ժու թիւնը: 

բ) Պէտք է որդեգ րել հայե րէ նը իբրեւ օտար լեզու սոր վեց նե լու 
մեթո տը` նախակր թա րա նի մէջ, այնու հե տեւ երկ րոր դա կա նի մէջ 
վերա դառ նա լու համար ուսուց ման դասա կան մեր աւան դու թեան:

գ) Անհ րա ժեշտ է նաեւ ուսուց ման գոր ծին մէջ լայն տեղ տրա մադ րել 
համա կար գի չին եւ լսո ղա տե սո ղա կան արդի միջոց նե րուն: Հայ երգին, 
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պարին, թատե րա կան եւ ձեռա յին աշխա տանք նե րով հայ մշա կոյ թի եւ 
տոհ միկ աւան դու թե անց ու արժէք նե րու ծանօ թաց ման, եւն.:

Այս միջոց նե րը պէտք է օգտա գոր ծո ւին նաեւ հայա կեր տու մի աշխա
տանք նե րուն մէջ:

դ) Ընդու նե լով հան դերձ Հայ դպրո ցի համազ գա յին եւ համա գա
ղու թա յին միաս նա կան առա քե լու թիւ նը, գործ նա կան գետ նի վրայ անհ
րա ժեշտ է տարան ջա տել տար բեր գաղութ նե րու մէջ գոր ծող դպրոց նե
րը եւ իւրա քան չիւր շրջա նի համար մտա ծել իւրա յա տուկ լու ծում նե րու 
մասին:

Երկրորդ.  Ուսուցիչ
Սփիւռ քը այլեւս մնա յուն երե ւոյթ է, եւ եթէ որո շած ենք պահել ու 

պահ պա նել ազգա յին մեր արժէք նե րը, որոնց մէ գլխա ւո րը մեր մայ
րե նին է, ուրեմն յառա ջի կայ երկար տարի նե րու ու տաս նա մե ակ նե
րու համար պէտք պիտի ունե նանք արեւմ տա հա յե րէ նի ուսու ցիչ նե
րու: Այսու հան դերձ, Սփիւռ քի մէջ եթէ անտե սո ւած կալո ւած ներ կան, 
անոնց մէ մէկը ու թերեւս ամե նէն անտե սո ւա ծը` ուսուց չա կան ասպա
րէզն է: Այդ ուղ ղու թե ամբ ո՛չ մէկ ծրա գիր կամ նախա ձեռ նու թիւն գոյու
թիւն ունի ուսու ցիչ պատ րաս տե լու համար մեր դպրոց նե րուն: Կալո
ւած մը` որ ձգո ւած է պատա հա կա նու թե ան:

Կը կար ծեմ, որ Հայ դպրո ցին մեծա գոյն խնդիր նե րէն մէկը արեւմ
տա հա յե րէ նի տիրա պե տող ուսու ցիչ նե րու կարիքն է: Մեր ձա ւոր Արե
ւել քի գաղութ նե րուն մէջ կրնայ ըլլալ, որ զգա լի չէ այդ կարի քը: Յատ
կա պէս Հարա ւա յին Ամե րի կա յի մէջ, այսօր, շատ այժ մէ ա կան մտա հո
գու թիւն է այս հար ցը եւ շու տով կրնայ վերա ծո ւիլ անլու ծե լի տագ նա պի 
մը: Այլ գաղութ ներ եւս շատ հաւա նօ րէն ունին կամ պիտի ունե նան նոյն 
կարի քը: Ուս տի, մեր կրթա կան քաղա քա կա նու թե ան մէջ մաս նա ւոր 
ուշադ րու թիւն պէտք է ընծա յո ւի հայե րէ նի ուսու ցիչ պատ րաս տե լու 
եւ մանա ւանդ այդ ուսուցիչը պահելու գծով: Իսկ պահել կը նշանակէ 
ապահով եւ հրապուրիչ դարձնել ուսուց չա կան ասպա րէ զը, որ այսօր 
չէ: Այսօ րո ւան մեր շրջա նա ւարտ նե րը չեն ուզեր նուի րո ւիլ այս ասպա
րէ զին: Ներ կայ սերունդ նե րը չեն հրա պու րո ւիր ասպա րէ զով մը, որ ոչ 
մէկ երաշ խիք կ’ընծա յէ նոյ նի՛սկ բարե կե ցիկ ապա գա յի մը:

Ուսու ցիչ նե րու վերա պատ րաս տու թե ան համար կազ մա կեր պո ւող 
դասըն թացք նե րը Հայաս տա նի մէջ թէ այլուր, գնա հա տե լի նախա ձեռ
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նու թիւն ներ ըլլ լա լով հան դերձ, բաւա րար չեն եւ պար զա պէս կիսա մի
ջոց ներ են, որոնք արդէն շարու նա կա կան յետ քայ լի մէջ են:

Հայե րէ նի ուսու ցիչ նե րու պատ րաս տու թե ան համար` պէտք է մտա
ծո ւի հեռան կա րա յին արժե չա փե րով:

Սփիւռ քի մէջ դժբախ տա բար քիչ եղած են հեռան կա րա յին նախա
ձեռ նու թիւն նե րը: Ինչ պէս ՀԲԸՄ–ի կամ ՀՄԸՄ–ի նման կազ մա կեր
պու թիւն նե րու հիմ նու մը հեռան կա րա յին նշա նա կու թիւն ու դեր ունե
ցած է Սփիւռ քի մէջ, հայ կա կան Ուսուց չա նո ցի մը հիմ նու մը եւս պիտի 
ունե նայ նոյն հեռան կա րա յին առա քե լու թիւ նը, պայ մա նաւ, որ ըլլայ 
համազ գա յին մակար դա կով կեդ րո նա ցե ալ կառոյց մը: 

Երրորդ.  Դասագիրք
Եթէ որդեգ րո ւի օտար լեզո ւի դասա ւանդ ման մեթո տը, ուրեմն 

պէտք պիտի ըլլայ պատ րաս տել բոլո րո վին նոր դասա գիր քեր, նմա
նո ղու թե ամբ օտա րա լե զու դասագր քե րու, գու նա ւոր, գեղա տիպ եւ 
հրա պու րիչ: Առիթ է ըսե լու ամե նայն յար գան քով, որ Հայաս տա նի կամ 
Մեր ձա ւոր Արե ւել քի մէջ պատ րաս տո ւած մեր դասա գիր քե րը մատ չե
լի չեն եւ օգտա գոր ծե լի չեն գոնէ Արժան թի նի մեր դպրոց նե րուն մէջ: 
Լուրջ խնդիր է դասա գիր քի պահանջ քը: Հասա րա կաց դասա գիրք մը 
արդիւ նա ւոր չէ հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան համար, եւ իւրա քան չիւր 
գաղու թի աշա կերտ նե րուն համար պէտք է պատ րաս տո ւին նկա տի 
ունե նա լով տուե ալ գաղու թի աշա կերտ նե րուն նկա րագ րա յին, ընկե
րա յին ու հոգե բա նա կան առանձ նա յատ կու թիւն նե րը, ինչ պէս նաեւ 
լեզո ւա կան ընդու նա կու թիւն նե րը, տեղա կան լեզո ւի ու միջա վայ րի 
պայ ման նե րը, եւն.: Նման դասագր քե րու պատ րաս տու թե ան համար` 
պայ ման է ունե նալ տեղա կան ուժե րու մաս նակ ցու թիւ նը եւ գոր ծակ
ցու թիւ նը:

Մեր դպրոց նե րու ուսում նա կան ծրա գիր նե րը կազ մո ւած են մայ րե
նի լեզուն ուսու ցա նե լու սկզբուն քին վրայ, դասա կան եղա նա կով:

Անհ րա ժեշտ է հայա խօ սու թե ան վար ժու թիւ նը դարձ նել հայե ցի 
դաս տի ա րա կու թե ան հիմ նա կան եւ ծրագ րո ւած հանգ րո ւան նե րէն 
մէկը, ի հար կին պատ րաս տե լով ուսու ցի չին տրա մադ րե լի ուսուց
ման միջոց ներ` դասա գիրք, խտա սա լիկ, տեսա ե րիզ, թատե րա
խաղ, եւն. եւն.:

Հայե րէ նի ուսուց ման ներ կայ մեր ծրա գիր նե րուն մէջ` հայա խօ սու
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թիւ նը գրե թէ անտե սո ւած մարզ մըն է: Քի՞չ կը հան դի պինք աշա կերտ նե
րու, որոնք սահուն կեր պով կը կար դան հայե րէն հատո ւած մը, ծափա
հա րե լի ելոյ թով կ’արտա սա նեն «Խօսք իմ որդուն»ը, բայց կ’անճր կին, 
երբ երկու նախա դա սու թիւն պիտի արտա սա նեն հայե րէ նով:

Այս հիմունք նե րով, նախակր թա րա նի համար` վեց մակար դակ նե
րու աստի ճա նա կան մակար դա կով, պատ րաս տել հայե րէ նի եւ հայա
խօ սու թե ան դասա գիր քեր:

Պատ րաս տել նաեւ հայ գրա կա նու թե ան, հայոց պատ մու թե ան, 
Հայաս տա նի աշխար հագ րու թե ան եւ հայ կա կան հար ցի ու մշա կոյ թի 
ծանօ թաց ման դասագր քե րու շարք` ծրագ րե ալ եղա նակով: 

Չորրորդ. Մանկական գրականութիւն
Այս պահանջ քին մէջ կը զետե ղեմ ման կա կան գրա կա նու թե ան 

հրա մա յա կան կարի քը: Մեր մշա կոյթն ու գրա կա նու թիւ նը անհ րա
ժեշտ է մատ չե լի, կեն դա նի եւ շօշա փե լի դարձ նել մեր աշա կերտ նե րուն 
համար, մինչ դեռ մենք կը սպա սենք, որ հայե րէն հազիւ կար դա ցող մեր 
զաւակ նե րը յու զո ւին Դու րե ա նի բանաս տեղ ծու թիւն նե րով, ցնցո ւին 
Ահա րո նե ա նի աշխար հը մտնե լով կամ ոգե ւոր ւին Րաֆ ֆիի եւ Ծերեն
ցի հերոս նե րով:

Անհ րա ժեշտ է մեր մշա կոյթն ու գրա կա նու թիւ նը մօտեց նել մեր 
մանուկն րուն: Եւ ատոր համար կան ման կա կան գրա կա նու թիւ նը, 
թատ րո նը, պարա խում բը, երգ չա խում բը, նուա գա խում բը, ազգագ րա
կան նմոյշ ներ, ձեռա յին աշխա տանք ներ, առա ւել արդի ա կան միջոց
նե րը` խտա սա լիկ, տեսա ե րիզ, բառա խա ղե րը (խաչ բառ եւն.) եւայլն: 
Հայա կեր տու մի համար գեղա րո ւես տը սքան չե լի միջոց մըն է, բայց 
մենք պարի, երգի, երաժշ տու թե ան եւ վեր ջա պէս գեղա րո ւես տի քանի՞ 
ուսու ցիչ կրնանք հաշո ւել ամբողջ....Սփիւռ քի մէջ:

Հինգերորդ.  Հայ եկեղեցի եւ Հայաստան
Վեր ջա պէս եւ հիմ նա կա նը` եկե ղե ցի եւ Հայաս տան:
Հայաս տա նը եւ հայ եկե ղե ցին հայա կեր տու մի ամե նէն զօրեղ եւ 

ամե նէն սրտագ րաւ միջոց ներն են, ո՛չ միայն Արժան թի նի այլ բոլոր 
հայա շատ երկիր նե րու մէջ:

Ուս տի հայե ցի կրթու թե ան ծրագ րին անխ զե լի օ րէն պէտք է 
մաս կազ մեն մեր հայ րե նի քը եւ եկե ղե ցին ծանօ թաց նող առար



96

կա նե րը, անշուշտ ման կա վար ժա կան համա պա տաս խան ձեւա
կեր պում նե րով:

Սփիւռ քի մէջ մեր զաւակ նե րը շատ հայ րե նիք ներ ունին, բայց բոլո
րը միաս նա բար ունին մէկ հայրենիք: Արդ, հայ դպրո ցը հայ րե նի հող 
մը պէտք է ըլլայ իր սեմէն ներս մտնող հայոր դի նե րուն համար:

Ուրեմն ահա՛ իր առա քե լու թիւնը.  Հայաստան մը ըլլալ հայ մանու
կին, Հայաս տան մը զետե ղել անոր սրտին մէջ:

Դպրո ցը մեր աշա կերտ նե րուն համար Հայաս տան մը պէտք է ըլլայ 
Հայաս տա նո՛վ: Հետե ւա բար Հայաս տա նը եւս իր կարե լի բոլոր միջոց
նե րով պետա կան թէ մշա կու թա յին կառոյց նե րով պէտք է զօրա վիգ 
կանգ նի Սփիւռ քի գոյա պահ պա նու մին եւ արեւմ տա հա յե րէ նի դասա
ւան դու մին ու տարած ման, ուսու ցիչ նե րու եւ դասա գիր քե րու պատ
րաս տու թե ան, եւայլն:

Արդ, վերեւ պար զո ւած ընդ հա նուր պատ կե րին առջեւ, այստեղ 
երազելու պէս կ’երեւեկայեմ հետեւեալ միջոցառումները.–

1) Սփիւռքի մէջ որդեգրել ձրիավարժութեան դրու թիւ նը: Նախ սկսե
լով ման կա պար տէ զէն, ապա յաջոր դա բար նոյն դրու թիւ նը կիրար կե
լով նախակր թա րա նի եւ երկ րոր դա կա նի համար: Հայ դպրո ցը ձրի 
պէտք է ըլլայ մեր աշա կերտ նե րուն համար:

2) Հիմ նել ուսուց չա նոց մը` պատ րաս տե լու համար արեւմ տա հա յե
րէ նի ուսու ցիչ ներ սփիւռ քե ան բոլոր վար ժա րան նե րուն համար:

3) Կազ մա կեր պել համաս փիւռ քե ան միջ–աշա կեր տա կան (մար զա
կան, մշա կու թա յին, եւն.) հեր թա կան հան դի պում ներ:

4) Զգա լի չափով բարձ րաց նել հայե րէ նի ուսու ցիչ նե րուն նիւ թա կան 
վար ձատ րու թե ան մակար դա կը:

5) Կարգ մը շրջան նե րու մէջ վերա տե սու թե ան ենթար կել դպրո ցա
կան համա կար գը:

Յար գե լի պաշ տօ նա կից ներ,
Առա ջին առթիւ ըսեմ, որ ներ կայ զեկուցումի եզրափակիչ խօսքը նախ 

տրա մադ րո ւած է Պ. Այրէ սի բոլոր դպրոց նե րու տնօ րէն նե րուն, որոնք 
կարգ մը յաւե լում նե րով յայտ նած են իրենց լրիւ համամ տու թիւ նը:

Վեր ջաց նե լէ առաջ կ’ուզեմ շնոր հա ւո րել ներ կայ խորհր դա ժո ղո վի 
կազ մա կեր պու մը Սփիւռ քի նախա րա րու թե ան կող մէ եւ յաջո ղու թիւն 
մաղ թե լով` կը դիմեմ Հայաս տա նի մեր պաշ տօ նա կից նե րու եւ մամ լոյ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րու ներո ղամ տու թե ան, կատա րե լու համար հետե
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ւե ալ նկա տո ղու թիւն նե րը` ինչ կը վերա բե րի Հայաս տան–Սփիւռք 
փոխա դարձ ծանօ թաց ման:

Մեր տպա ւո րու թիւ նը այն է, որ Հայաս տա նի ման կա վարժ նե
րը, հայա գէտ նե րը եւ ընդ հան րա պէս կրթու թե ան կապո ւած շրջա
նակ նե րը խոր, հիմ նա ւոր եւ ճշգրիտ ծանօ թու թիւն չու նին Սփիւռ քի 
նորա հաս սերունդ նե րու հոգե բա նա կան աշխար հին, մտայ նու թե
ան, նկա րագ րա յին եւ յու զա կան այլ իւրա յատ կու թիւն նե րու մասին, 
ծանօ թու թիւն մը, որ ձեռք կը բերո ւի անմի ջա կան ու մնա յուն շփու
մով, ինչ որ առայժմ կը բացա կա յի, որով եւ յստակ կեր պով չեն 
կրնար պատ կե րաց նել այն պայ ման նե րը, որոնց մէջ կը տարո ւի 
հայե ցի դաս տի ա րա կու թիւ նը:

Սփիւռ քը իր ամբող ջու թե ան մէջ` իր դրա կան թէ ժխտա կան երես
նե րով, կը բացա կա յի նաեւ հայաս տա նե ան մամու լի առօ րե այ հրա տա
րա կու թիւն նե րուն մէջ: Ազգա յին ինք նու թե նէն ուծա ցու մի իրո ղու թիւ նը, 
մայ րե նի լեզո ւի (ըսել է արեւմ տա հա յե րէ նի) ճգնա ժա մա յին վիճա կը, 
ինչ պէս նաեւ հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան աստի ճա նա կան տկա րա
ցու մը այն պի սի խոր վէր քեր են, որ չեն դար մա նո ւիր ժամա նա կա ւոր 
դեղա մի ջոց նե րով ու կը կարօ տին մնա յուն եւ արմա տա կան լու ծում
նե րու:

Տեղն է այս տեղ արձա նագ րե լու, որ Սփիւռ քի նախա րա րու թե ան 
վեր ջին շարք մը նախա ձեռ նու թիւն նե րը յու սա տու նախա քայ լեր են: 
Անհ րա ժեշտ է ամրապն դել Հայաս տան–Սփիւռք գոր ծակ ցու թիւ նը` 
սփիւռ քե ան կազ մա կեր պու թիւն նե րու եւ ուժե րու ամե նա լայն ներա
ռու մով: Այս առու մով` մեծա պէս գնա հա տե լի է սփիւռ քա գի տու թե ան 
ամպի ո նի մը հաս տա տու մը Երե ւա նի պետա կան համալ սա րա նին մէջ: 
Մենք Սփիւռ քը չենք ճանչ նար իր ամբող ջա կան տարո ղու թե ամբ, մինչ 
գոր ծակ ցու թիւ նը լրիւ կեր պով արդիւ նա ւոր կ’ըլլայ, եթէ հիմ նո ւած ըլլայ 
վիճա կագ րա կան յստակ տուե ալ նե րու վրայ:

(Զեկու ցու մէն զեղ ջո ւած են առան ձին դպրոց նե րու մասին տեղե
կու թիւն նե րը բաժի նը, ամփո փե լու մտա հո գու թե ամբ):
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ՋՈՒԼԻԵՏԱ ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ 
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ՀՊՄՀ)
Հայաստան

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

ՈՐՊԵՍ ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆ

«Օտար գաղութ նե րու մեջ, շրջա պա տի այլա սե րող եւ ապազ գայ
նաց նող հազար ու մէկ վտանգ նե րու մէջ ինչ պե՞ս կրնայ սերուն դը հայ 
ըլլալ եւ հոգի ով հայ մնալ: Ո՞վ պետք է կատա րէ այս դերը... Երկու միջոց 
կայ` դպրոց եւ գիրք, որոնք միայն կրնան փրկա րար դեր կատա րել, 
հայ մնա լու պայ քար մղել, հայ հոգի նե րու մեջ ազգա յին մակար դա կը 
պատ րաս տել»: (Լևոն Շանթ, Համազ գա յին հիմ նադ րու թյան հան դե սի 
առթիվ արտա սա նած ճառից, 28 մայիս, 1928 թ.)

Այսօր սփյուռ քա հայ կրթա կան համա կարգն ունի երկու կարև որ 
խնդիր.

.  ապա հո վել իր մայ րե նի լեզուն տիրա պե տող հայ երի տա սար դու
թյան` իբրև ազգա պահ պան ման կարև ո րա գույն գոր ծոն,

.  իրա կա նաց նել հայե ցի ազգա յին դաս տի ա րա կու թյուն` իբրև հայ
րե նա սի րու թյան, ազգի անկա խու թյան ապա հով ման և ուծա ցու
մից խու սա փե լու հիմ նա կան պայ ման:

Կարև ո րե լով նշված երկու հիմ նա կան գոր ծոն նե րը` սփյուռ քա հայ 
դպրո ցում մեր աշխա տան քա յին տարի ներն ու այդ ընթաց քում կատա
րած ուսում նա սի րու թյուն նե րը ծառա յեց րել ենք այդ սուրբ գոր ծին` 
լավ գիտակ ցե լով, որ լեզուն սերն դի ազգա յին ինք նա գի տակ ցու թյան 
էական բաղադ րա տար րը կարող է լինել բացա ռա պես այն դեպ քում, 
երբ այն ոչ միայն ազգու թյու նը խորհր դան շողն է, այլ հաղոր դակ ցու
թյան անփո խա րի նե լի միջոց:

Հիմք ընդու նե լով ազգա պահ պան ման այս պի սի դիր քո րո շու մը` 
ավե լի քան 10 տարի է մենք ուսում նա սի րում ենք սփյուռ քա հայ դպրո ցը 
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(ինչ պես արևմ տա հայ, այն պես էլ արև ե լա հայ), օտա րա լե զու բազ մամ
շա կույթ միջա վայ րում ապրող հայ մանուկ նե րի հայե ցի կրթու թյան հիմ
նախն դիր նե րը: Այս ընթաց քում մենք զբաղ վել ենք ինչ պես հայոց լեզ վի 
ծրագ րե րի, դասագր քե րի ստեղծ մամբ, այն պես էլ ուսու ցիչ նե րի պատ
րաստ ման և վերա պատ րաստ ման հար ցե րով` դրանք իրա կա նաց նե լով 
ինչ պես հայ գաղ թօ ջախ նե րում, այն պես էլ հայ րե նի քում:

Մեր ուսում նա սի րու թյուն նե րի շրջա նա կում են եղել մաս նա վո րա
պես ՌԴ, ՍԱՀ, ԻԻՀ, ՄԱԷ–ի, Լոն դո նի հայ կա կան ամե նօ րյա և մեկ
օ րյա դպրոց նե րը և ման կա պար տեզ նե րը, որոնց համար նաև ստեղ
ծել ենք այբ բե նա րան ներ, I–IV դասա րան նե րի համար դասագր քեր, 
մեթո դա կան ուղե ցույց ներ:

Քանի որ գիտա ժո ղո վի քննարկ ման խնդիրն արև ե լա հա յե րե նի 
ուսուց ման խնդիրն է սփյուռ քում, փոր ձենք ներ կա յաց նել ՍԱՀ մեր 
ծավա լած գոր ծու նե ու թյան մեկ ուղ ղու թյու նը` դասագր քաս տեղծ գործ
ըն թա ցը: Կարև ո րում ենք նշել, որ մին չև դասագր քե րի շուրջ աշխա
տան քը (այն տևեց մեկ ուսում նա կան տարի) մենք չորս անգամ այցե լել 
էինք Հալեպ, որն ինչ պես Անդ րա նիկ Ծառու կյանն է ասել` «Սփյուռ քի 
սիրտն է»: Հընթացս գոր ծու նե ու թյան բազ մա թիվ այլ ուղ ղու թյուն նե րի` 
ուսում նա սի րե ցինք Սիրի ա յի գրե թե ողջ հայ կա կան ման կա պար տեզ
նե րը, նախակր թա րան նե րը, մեկ ուսում նա կան տարի աշխա տե ցինք 
նաև ազգա յին առաջ նոր դա րա նի հովա նա վո րու թյան ներ քո գոր ծող 
Բարեն Եփփե ճեմա րա նում: Աշխա տան քա յին բազ մա շերտ խնդիր նե րի 
մեջ մենք հատ կա պես ուսում նա սի րե ցինք հայոց լեզ վի դասա վանդ ման 
դրված քը և հայե ցի հոգե կերտ վաց քի, լեզ վամ տա ծո ղու թյա նը միտ ված 
աշխա տանք նե րի արդյու նա վե տու թյու նը:

Մեր ուսում նա սի րու թյուն նե րի արդյուն քում կատա րած եզրա
կա ցու թյուն նե րի մեջ կարև որ էր այն, որ մայ րե նի լեզ վի ուսուց ման 
բովան դա կու թյունն ու խնդիր նե րը չեն ծառա յի լեզ վա պահ պան մա նը, 
եթե կրթու թյան օղակ նե րում չապա հով վի լեզ վի ուսուց ման շարու նա
կա կա նու թյու նը, եթե բաց թողն վի լեզ վամ տա ծո ղու թյան, խոս քի զար
գաց ման ամե նա բա րեն պաստ` նախադպ րո ցա կան (3–6 տարե կան) 
տարի քը:

Մեր բազ մա մյա ուսում նա սի րու թյուն նե րի արդյուն քում պարզ դար
ձավ, որ թեև Սիրի ա յի ազգա յին դպրոց ներն ապա հով ված են հայոց 
լեզ վի դասագր քե րով և գործ նա կան քերա կա նու թյան աշխա տան
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քա յին տետ րե րով, իսկ ուսու ցիչ նե րը` մեթո դա կան ցու ցում ներով, 
աշա կերտ նե րի մեծ մասն անգամ III–IV դասա րան նե րում չի կարո
ղա նում կար դալ` պահ պա նե լով կար դա լու որա կա կան բոլոր հատ
կա նիշ նե րը. ճիշտ, սահուն, հաս կա նա լով, արտա հայ տիչ: Կարև ո րում 
ենք նաև բառա պա շա րի աղքա տու թյու նը, ոչ գրա կան խոս քը և այլն: 
Նշենք, որ կար դա լու այս չորս որա կա կան հատ կա նիշ նե րի ապա հով
ման դեպ քում միայն կարե լի է վստա հա բար ասել, որ աշա կետ ներն 
ունեն ընթեր ցո ղա կան կարո ղու թյուն ներ, և երաշ խիք կա, որ նրանք ոչ 
միայն ուսուց ման բարձր օղա կում և հետա գա տարի նե րին կշա րու նա
կեն խոսել հայե րեն, կկար դան հայա լե զու մամուլ և գրա կա նու թյուն և 
միայն այս դեպ քում անսա սան կլի նի հայե ցի մտա ծո ղու թյունն ու հայի 
հոգե կերտ վաց քը:

Մեր բազ մա թիվ դասալ սում նե րի, ուսու ցիչ նե րի և ծնող նե րի հետ 
անց կաց րած հան դի պում ների, մաս նա վո րա պես ման կա պար տե
զում կատա րած բազ մա շերտ ուսում նա սի րու թյուն ների արդյուն քում 
բացա հայ տե ցինք, որ կար դա լու կարո ղու թյան անբա վա րար ձևա վոր
վա ծու թյան և ընթեր ցո ղա կան ցան կու թյան բացա կա յու թյան գլխա վոր 
պատ ճա ռը գրա ճա նա չու թյան գոր ծըն թա ցի (կար դա լու նախ նա կան 
կարո ղու թյան ձևա վոր ման) մեթո դա պես և հոգե բա նա ման կա վար ժա
կան տեսան կյու նից սխալ կազ մա կեր պումն է:

Նշե ցինք, որ լեզ վամ տա ծո ղու թյան ձևա վոր ման և զար գաց ման, 
խոսե լու, կար դա լու, գրե լու ունա կու թյուն նե րի ամբող ջա կա նաց ման 
ամե նա բա րեն պաստ տարի քը 3–6 տարե կանն է: Այս տարի քի փոք
րիկ ները սփյուռ քի գրե թե բոլոր գաղ թօ ջախ նե րում հաճա խում են 
ման կա պար տեզ: Որքան էլ որ բավա կա նին բարդ է՝ կազ մա կեր պա
կան իմաս տով, և ցավոտ՝ տարի քի առու մով, փոք րիկ նե րին պար տա
դիր կրթու թյան մեջ ներգ րավ ե լը, ավե լին` կար դալ–գրել սովո րեց
նե լը, միև նույնն է, այն պար տադր ված և արդա րաց ված քայլ է. առա
ջին դասա րան ընդուն ված երե խան միան գա մից սկսում է սովո րել 
տվյալ երկ րի լեզուն և այդ լեզ վով ուսում նա սի րել հան րակր թա կան 
մյուս առար կա նե րը: Այսինքն՝ ստաց վում է, որ աշա կե ր տը հայ կա կան 
դպրո ցում ավե լի շատ պարա պում է, հետև ա բար և խոսում է տվյալ 
երկ րի լեզ վով, քան հայե րե նով: Եվ եթե նա մին չև առա ջին դասա րան 
ընդուն վե լը կատա րե լա պես չխո սի հայե րեն, գրա ճա նաչ չդառ նա մայ
րե նի լեզ վով, ապա երկ րի լեզուն նրա լեզ վամ տա ծո ղու թյան մեջ կգրա
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վի ծան րակ շիռ, հիմ նա վոր տեղ: Ուրեմն` անհ րա ժեշտ է մին չև դպրոց 
գալը` ման կա պար տե զում, ձևա վո րել ու զար գաց նել հայ փոք րիկ նե րի 
խոսե լու և կար դա լու կարո ղու թյուն նե րը:

Բանն այն է, որ նախադպ րո ցա կան տարի քի երե խա նե րի ուսում նա
կան դրդա պատ ճառ ները` սովո րե լու ցան կու թյու նը, դեռևս ձևա վոր ված 
չեն, առա վել ևս անհ նա րին է նրանց գիտակ ցու թյա նը հասց նել, թե ամեն 
մի հայ պիտի առա ջին հեր թին հայե րեն խոսի, հայե րեն մտա ծի, հայե
րեն կար դա: Պար զա պես անհ րա ժեշտ է հայե րե նի ուսում նա սիր ման գոր
ծըն թացն այն քան հետաքր քիր, այն քան հաճե լի, դասագր քերն այն քան 
գրա վիչ դարձ նել, որ փոք րիկն ինքը ձգտի խոսել, կար դալ, գրել իր մայ
րե նի լեզ վով: Այսինքն՝ այս տարի քում չափա զանց կարև որ է մայ րե նի 
լեզ վի նկատ մամբ սիրո արթ նա ցու մը:

Մենք ուսում նա սի րու թյուն նե րի, դասալ սում նե րի արդյունք նե րի 
հիման վրա կատա րեցինք ման կա պար տե զում գոր ծող դասագր քե
րի և գրա ճա նա չու թյան մեթո դի ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ման
րազ նին և համա կող մա նի վեր լու ծու թյուն, որոնց շուրջ հան դես եկանք 
բազ մա թիվ զեկու ցում նե րով, տեղա կան մամու լում` հոդ ված նե րով, 
ուսու ցիչ նե րի հետ կազ մա կեր պե ցինք հան դի պում ներ, մեթո դա կան 
վերա պատ րաս տում ներ: Եվ չորս տար վա ջանա դիր աշխա տան քի 
արդյուն քում միայն ծնող նե րի և ուսու ցիչ նե րի մեջ ձևա վոր վեց այն 
համոզ մուն քը, որ գոր ծող դասագր քերն ու մեթոդ նե րը չեն կարող 
նպաս տել 5–6 տարե կան փոք րիկ նե րի հայե ցի կրթու թյան ու ազգա
յին հոգե կերտ ված քի ձևա վոր մա նը: Կարև ո րում ենք նշել, որ ազգա յին 
մար մին ներն այդ համոզ մուն քը վաղուց ունե ին:

Այս պի սով՝ սփյուռ քա հայ համայն քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, 
լեզ վա կան միջա վայ րի ազդե ցու թյուն նե րի, երե խա նե րի և ուսու ցիչ
նե րի քառա մյա ուսում նա սի րու թյուն նե րի արդյուն քում Բերիո թեմի 
ազգա յին առաջ նոր դա րա նի, քաղա քա կան խորհր դի որոշ մամբ և 
Տեր Շահան Սարգ սյան սրբա զա նի անմի ջա կան հովա նա վո րու թյամբ 
տեղա ցի ման կա վարժ ների մաս նակ ցու թյամբ (Զ. Ռեսի յան և Մ. Ման
ճի կյան) սկսե ցինք ման կա պար տե զի դասագր քե րի և տպա գիր հիմ
քով տետ րե րի ստեղծ ման աշխա տանք նե րը: Մինչ այդ բծախնդ րո րեն 
ուսում նա սի րե ցինք նախակր թա րա նի I, II դասա րան նե րի մայ րե նիի 
դասագր քե րը, որոնց միջո ցով մենք ձևա վո րե ցինք նախադպ րո ցա
կան կրթու թյան չափո րո շիչ նե րը, ստեղ ծե ցինք ծրագ րեր «Բող բոջ», 
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«Կոկոն», «Ծաղիկ» խմբե րի համար, որոնք ապա հո վե ցին ման կա
վար ժա հո գե բա նա կան տեսան կյու նով հիմ նա վոր ված, սահուն, անցավ 
անցում հետա գա ուսում նա կան գոր ծու նե ու թյան:

Նախադպ րո ցա կան կրթու թյան չափո րոշ չի և ծրագ րի հիման վրա 
ման կա պար տե զի «Բող բոջ» (2 դասա գիրք), «Կոկոն» (2 դասա գիրք և 
2 «Հրաշք տետր»), «Ծաղիկ» («Ծաղ կե փունջ» այբ բե նա րան և 4 տպա
գիր հիմ քով տետր) խմբե րի համար ստեղծ վե ցին դասագր քեր և դրանց 
մեթո դա կան ուղե ցույց նե րը ուսու ցիչ նե րի համար: Դասագր քաս տեղծ 
աշխա տան քա յին խմբում ընդգրկ ված էին նաև երկու տեղա ցի ուսու ցիչ
ներ, իսկ հրա տա րակ չու թյան նախա պատ րաս տու թյան աշխա տանք
ներն իրա կա նաց րեց ուսում նա կան խոր հուր դը նախ` Մ. Փանո սյա նի, 
ապա Ֆ. Տեր–Հակո բյա նի գլխա վո րու թյամբ:

Դասագր քե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ յու րա քան չյուր 
էջ, յու րա քան չյուր վար ժու թյուն և առա ջադ րանք փոր ձարկ վում էր 
ման կա պար տեզ նե րում, օրի որդ նե րի և ման կա պար տիզ պա նու հի նե րի 
օգնու թյամբ լրամ շակ վում: Դասագր քե րը կյանք մտան փուլ առ փուլ և 
վերջ նա կան տար բե րա կին հասան 3 տար վա ընթաց քում:

Մեր դասալ սում նե րը, ուսու ցիչ նե րի և ծնող նե րի հետ անց կաց րած 
հար ցազ րույց նե րը, ծնո ղա կան ժողով նե րում իրա կա նաց րած քննար
կում նե րի արդյուն քը չափա զանց հու սադ րող էին. փոք րիկ նե րը կար
դում էին հաճույ քով և լավ, ձևա վոր վեց հաս կա նա լով կար դա լու նախ
նա կան կարո ղու թյու նը, հայե րեն մտա ծե լու, խոսե լու, գրե լու ունա կու
թյուն նե րը:

Սփյուռ քի բազ մա թիվ գաղ թօ ջախ նե րում իրա կա նաց րած մեր բազ
մա ուղ ղու թյուն փոր ձը կրթու թյան ոլոր տում մեզ հան գեց րին մի շարք 
եզրա կա ցու թյուն նե րի:

Սփյուռ քա հայ սերն դի հայե ցի կրթու թյան արդյու նա վե տու թյան 
և այդ ուղ ղու թյամբ ձեռք բերած գիտե լիք նե րի ու կարո ղու թյուն նե
րի նպա տա կայ նու թյան և հարա տև ու թյան ապա հով ման նպա տա
կով իրա կա նաց վող գոր ծըն թաց նե րը պիտի ընդգր կեն կրթու թյան 
բոլոր օղակ նե րը` նկա տի ունե նա լով, որ անձի լեզ վամ տա ծո ղու թյունն 
սկսում է ձևա վոր վել և իր բուռն զար գա ցումն ապրել մոտա վո րա պես 
3–6 տարե կա նում: Բաց թող նել այդ բարեն պաստ տարի քը նշա նա կում 
է խոցե լի դարձ նել մայ րե նի լեզ վով մտա ծե լու, խոսե լու, կար դա լու և 
գրե լու գոր ծըն թաց նե րը:
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Մին չև կրթու թյան բոլոր օղակ նե րի համար ուսում նա կան համա
լիր նե րի ստեղ ծու մը անհ րա ժեշտ է՝

•  մշա կել օտա րա լե զու միջա վայ րում ապրող հայ երե խա նե րի հայե
ցի կրթու թյան հայե ցա կար գա յին սկզբունք նե րը,

•  ձևա վո րել կրթու թյան բոլոր օղակ նե րի (նախադպ րո ցա կան, տար
րա կան, միջին և ավագ) համար հայե ցա կար գա յին չափո րո շիչ նե
րի համա կարգ և ծրագ րեր, որոնք կներ կա յաց նեն այն ընդ հա նուր 
պահանջ–կողմ նո րո շիչ նե րը, որոն ցով կառաջ նորդ վեն դասագր
քա ս տեղծ համախմ բե րը,

•  մշա կել մեթո դա բա նա կան մոտե ցում նե րի կուռ համա կարգ և 
աշխա տանք տանել տարա ծաշր ջան նե րի կրթու թյան պատաս խա
նա տու նե րի շրջա նում դրանց ընդուն ման և անհ րա ժեշտ համոզ
մունք նե րի ձևա վոր ման ուղ ղու թյամբ,

•  ուսում նա սի րել հայ գաղ թօ ջախ նե րում գոյու թյուն ունե ցող 
դասագր քաս տեղծ փոր ձը, օգ տա գոր ծել դրանք և հեղի նակ
ների ձեռք բե րում նե րը համախմ բե րի գոր ծու նե ու թյան ոլորտ
նե րում,

•  նկա տի ունե նա լով, որ դասա գիր քը լեզ վի տիրա պետ ման կարևոր, 
բայց ոչ միակ միջոցն է` ստեղ ծել մայ րե նի լեզ վի յու րաց մա նը 
միտ ված համա լիր (օժան դակ ձեռ նարկ ներ, մեթո դական ցու ցում
ներ, ընթեր ցա րան ներ, ուսուց ման արդի ա կան միջոց ներ)` կենտ
րո նաց ված ճանա պար հով դրանք դարձ նե լով բոլոր գաղ թօ ջախ
նե րի սեփա կա նու թյու նը:

Հայոց լեզ վի ուսուց ման համար ստեղծ ված համա լիր նե րի հիմ
քում դնել այն կարև որ դիր քո րո շու մը, որ դասագր քե րը պիտի 
նպաս տեն ոչ միայն կար դալ–գրել սովո րեց նե լու կար րև որ խնդրի 
լուծ մա նը, այլև.

•  մանուկ նե րին և պատա նի նե րին ծանո թաց նեն հայ ժողովր դի 
պատ մու թյա նը, նրա բազ մա դա րյա ձեռք բե րում նե րին, ազգա
յին արժեք նե րին, ավան դույթ նե րին, ձևա վո րեն ազգա յին բարձ
րար ժե քու թյան գիտակ ցու թյուն, սերունդ նե րին կապեն իրենց 
արմատ նե րին, առաջացնեն ունե ցա ծը պահ պա նե լու, զար գաց
նե լու կարև ո րու թյան գիտակ ցում և համոզ մունք, որ միայն այդ 
ճանա պար հով է հնա րա վոր ապա հո վել մեր ազգա յին ինք նու թյու
նը օտա րա լե զու բազ մամ շա կույթ միջա վայ րում,



104

•  դասագր քե րի բովան դա կու թյունն ու մեթո դա կան կառույ ցը պիտի 
նպաս տեն մշա կույթ ների երկ խո սու թյա նը, հյու րըն կալ երկ րի 
քաղա քա ցին դառ նա լու, այդ երկ րի տերն ու ժողովր դի հետ խաղա
ղու թյան մշա կույ թով ապրե լու համոզ մուն քի և ունա կու թյան ձևա
վոր մա նը,

•  դասագր քե րում առաջ նա յին խնդիր դարձ նել սերն դի արժե հա
մա կար գի ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը` կարև ո րե լով նաև մեր 
ազգա յին արժեք նե րը,

•  հիմ նա վո րա պես հաշ վի նստել սովո րող նե րի տարի քա յին, հոգե բա
նա ման կա վար ժա կան, կազ մաբ նա խո սա կան առանձ նա հա տ կու
թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված պահանջ մունք ների հետ` հիմ քում 
դնե լով մայ րե նի լեզ վի իմա ցու թյան ոչ նյու թա կան դրդա պատ ճառ
ները:
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ՊԵՏՐՈՍ ՊԵՏԻՐԵԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ՀՊՄՀ)
Հայաստան

ՍՓԻՒՌՔԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ 
ԱՒԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈՏԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Աշխար հիս երե սին կան երկիր ներ, անցե ա լին գաղու թա կալ երկիր
ներ, որոնք, ստի պո ղա բար, իրենց լեզուն իբր երկ րորդ լեզու ուսու ցա
նե լու արդէն առա ւել քան 200 տարի նե րու փոր ձա ռու թիւնն ունին: Հոս 
կ’երե ւի թէ ամե նէն նշա նա ւո րը Անգ լի ան է, իր լեզո ւով: Ան շատոնց ի վեր 
հրա պա րա կի վրայ դրած և դա սագիր քե րու, այլ հրա տա րա կու թիւն նե
րու ձեւով գործ նա կա նօ րէն կիրար կած է անգ լե րէ նը իբր այդ պիսի լեզու 
ուսու ցա նե լու մեթո տա բա նու թիւ նը` English for Indians, եւայլն:

Անշուշտ ծանօթ է որ ներ կա յիս մոտա յիկ դար ձած TOEFL–ը իր 
ամբողջ ծրագ րո վը և ստու գո ղա կան–քննա կան համա կար գո վը նոյն 
ինքն երկ րորդ լեզո ւի ուսուց ման մեթո տա բա նու թե ան վրայ խարս
խո ւած է (այսօր կան ոչ միայն անգ լե րէ նի, այլեւ գեր մա նե րէ նի, ուրիշ 
լեզու նե րու TOEFL ծրա գիր ներ):

ԱՄՆ–ի պետա կա նօ րէն վաւե րա ցո ւած դպրո ցա կան տարի նե րու 12 
դասա գիր քե րը, իրենց 1/3 ծաւա լով, պար տա դիր բաժին ունին` “As a 
Second Language” վեր նագ րով:

Կը խոս տո վա նիմ որ առա ջին անգամ այդ մեթո տա բա նու թե ան 
դէմ յան դի ման եկայ, երբ Հ.Բ.Ը.Մ.–ի Կեդ րո նա կան Վար չու թե ան 
Կրթա կան Բաժ նի յատե նի Գոր ծա դիր Տնօ րէն Տիկ. Բերկ րու հի Սվա
ճե ան մեզ տարաւ Պըրք լիի Համալ սա րան և ծանօ թա ցուց ուսուց ման 
տեղ ւոյն փոր ձա ռու թե ան: Մինչ այդ, տեսա կանօրէն, որեւէ գաղա
փար չունէի այդ մասին: Թէեւ երբ 1970–72ին Մել գո նե ա նէն ներս 
դասա ւան դե լու կոչո ւած էի, աշա կերտ նե րուս «լեզո ւա գի տա կան» 
մակար դա կը ստի պեց որ մէկ դի դնեմ Երե ւա նի Ման կավար ժա կան 
Համալ սա րա նի պատե րուն մէջ ձեռք ձգածս աւան դա կան մեթոտ
նե րը և ատոնց հե տե ւողու թե ամբ Հայաս տա նի մէջ իմ դասա ւան
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դու թե ան տարի նե րու փոր ձա ռու թիւնս, եւ գործնականօրէն ուրիշ 
մեթոտներու դիմեմ:

Կար ծեմ թէ արդէն իսկ հասկ ցո ւե ցաւ որ այս բանա խօ սու թե անս 
կմախ քը պիտի կազ մեն Սփիւռ քի հայ կա կան դպրոց նե րէն ներս 
հայերէնը իբր երկրորդ լեզու աւան դե լուն առըն չո ւող խնդիր ներ:

Կան խե լու համար որե ւէ հնա րա ւոր առար կու թիւն, անմի ջա պէս 
մաս նա ւո րեց նեմ որ այս պարա գային նկա տի չու նիմ մի քանի հայա
հոծ համայնք ներ (Սու րիա, Լիբա նան, Լօս Անճէ լըս, Մոնթ րէ ալ), թէեւ 
այս խորհր դա ժո ղո վին ընթաց քին լսո ւած կարգ մը բանա խօ սու թիւն
ներ կը թուին վկա յել թէ այդ համայնք նե րէն ներս ալ հայե րէ նը կամաց–
կամաց դէպի երկ րորդ լեզու կը սահի:

Ուրեմն ես ի մաս նա ւո րին նկա տի ունիմ հայ կա կան այն պի սի 
համայնք նե րու դպրոց նե րը, որպի սիք կան Հարա ւա յին Ամե րի կա յի, 
Ֆրան սա յի, Եւրո պա յի ուրիշ երկիր նե րու, այլեւ Եգիպ տո սի մէջ:

Այս ալ ըսեմ որ հայե րէ նի ուսուց ման այս պի սի մեթոտ նե րու պրպտում
ներս մեծա պէս ճշգրտո ւած են ու ամբող ջա ցած շնոր հիւ կարգ մը երկիր
նե րու հայ կա կան դպրոց նե րուն ի մօտոյ ծանօ թա նա լուս, մանա ւանդ 
Եգիպ տոս, Արժան թին և Ուրու կո ւայ գոր ծու ղում նե րուս:

Արդ`
1. Որո՞նք են պարագաները:
Նկա տե լի պարա գա նե րը, համա ռօ տա կի ըսե լու համար, հետե ւե

ալ ներն են.
ա) Հայե րէն լեզո ւամ տա ծո ղու թե ան ընդգ ծո ւած նահան ջը:
բ) Հայե րէն խօս քը ընկա լե լու մեծ դժո ւա րու թիւ նը:
գ) Ընտա նիք նե րէն սկսե ալ` հայա խօ սու թե ան պակա սը, մեծ պակա

սը կամ նոյ նիսկ գրե թէ բացա կայու թիւ նը:
դ) Ուսու ցի չին օգնե լու կոչո ւած այն պի սի դասա գիր քե րու և մեթո

տա կան ձեռ նարկ նե րու պակա սը (չըսե լու համար բացա կա յու թիւ նը), 
որոնք կազ մո ւած ըլլան խնդրոյ առար կայ մեթո տա բա նու թե ան հե
տեւո ղու թե ամբ:

ե) Այդ պի սի մեթո տով դասեր կառու ցա նե լու դասա տու նե րու իսկ 
անպատ րաս տու թիւ նը:

զ) Ուսուց ման արդի ա կան թէք նիք միջոց նե րուն անբա ւա րա րու թիւ նը:
Կ’ուզեմ յատ կա պէս անդ րա դառ նալ լեզո ւամ տա ծո ղու թե ան ու 

հայա խօ սու թե ան խնդիր նե րուն:
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Եթէ խորուն կէն նայինք, վստա հա բար պիտի համո զո ւինք ու վկա
յենք որ այսինչ լեզո ւով մտա ծելն ու խօսի լը զուտ լեզո ւա կան խնդիր 
մը չէ. ատի կա ազգա յին նկա րագ րի և սովո րոյթ նե րու, կեն ցա ղի և մշա
կոյ թի ցոլա ցումն է միան գա մայն: Հայե րէն «Աչքդ (աչքեր նիդ) լո՛յս»ը, 
«Տարո սը քեզի՛ (ձեզի՛)»ն օրի նակ, սեպուհ հայ կա կան հոգե բա նու թե
ան և բարո յա կան կեցո ւած քի նշա նակ են, եթէ կ’ուզէք: Անգ լե րէ նի My 
congratulations!–ը կամ Same to you!–ն բնաւ ատոնց հոմա նի շը չեն, 
քան զի ատոնց ոգին չու նին: Այն պէս որ, երբ հայա խօ սու թե ան կարե ւո
րու թիւ նը կը շեշ տենք, հետա մուտ ենք որ հայ դպրո ցա կան նե րուն, ըսել 
է թէ հայ համայնք նե րու ապա գայ գոր ծուն անդամ նե րուն հայ կա կա նու
թիւ նը զօրա նայ, այդ ճամ բով սերուն դէ սերունդ աւանդուի:

2. Որո՞նք են հայերէնը իբր երկրորդ լեզու ուսուցանելու ստորոգելիները, 
աւելի մատչելի ձեւով ըսելով` պահանջքները:

Այդ կէտե րուն անց նե լէ առաջ, կ’ուզեմ յոյժ կարե ւոր խնդրի մը անդ
րա դառ նալ:

Ուսու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցը, եթէ կ’ուզէք, եռան կիւ նի մը կը ներ
կա յաց նէ` ծնողք  դպրոց–ուսու ցիչ–աշա կերտ, եռան կիւ նի մը որ բնաւ 
հաւա սա րա կողմ չէ, տրո ւած ըլլա լով որ անոր գերա կա յող կող մը աշա
կերտ–երե խան է: Հոս` աներկ բա յօ րէն` դպրոցն է աշա կեր տին համար 
և ոչ թէ աշա կեր տը` դպրո ցին համար: Ծնողք և ուսու ցիչ ներ, մարդ կա
յին հան րու թե ան անգիր մէկ օրէն քով, կոչո ւած են օգնե լու մեն միակ 
նպա տա կի իրա գոր ծու մին, որ է` մեր զաւա կը ընել մե՛ր իսկ ուզած 
մար դը, ազգի՛ն իսկ ուզած ան դամը:

Հիմա անց նիմ խոս տա ցո ւած կէտե րուն:
Որո՞նք են ուրեմն, հայե րէ նը իբր երկ րորդ լեզու ուսու ցա նե լու 

պահանջք նե րը, զորս պիտի գո հաց նեն դպրոց նե րը` ուսու ցիչ նե րուն 
ջան քերով:

ա) Հայե րէ նի և շրջա պա տող (առաջին) լեզո ւի լաւ իմա ցու թիւնը:
Առանց այդ իմա ցու թե ան` ուսու ցի չը չի կրնար ատոնց բացատ

րու թիւ նը մտո վի ընել և շրջա պա տող լեզո ւին իրո ղու թիւն նե
րը հայե րէն խօս քի ինք նա յա տուկ միջոց նե րէն գործ նակա նօ րէն 
զատել (թէ ինչո՛ւ «մտո վի» կ’ըսեմ, պիտի բացատ րեմ ստո րեւ, ը. 
կէտին մէջ):

բ) Հայե րէն, այս պարա գա յին արեւմ տա հա յե րէն բերա նա ցի ու 
գրա ւոր խօս քի գոհա ցու ցիչ իմա ցու թիւնը:



108

«Գոհա ցու ցիչ» բառին տակ ես նկա տի ունիմ նիւ թի նուա զա գոյ
նը եռա պա տիկ խորունկ իմա ցու թիւ նը: Եթէ այդ խորու թիւ նը պակ սի, 
ուսու ցի չը պիտի չկա րե նայ իր բացատ րու թիւն նե րը մատ չե լի աստի
ճա նի պատ շա ճեց նել:

Միտքս աւե լի պար զեմ:
Զոր օրի նակ, եթէ ուսու ցի չը կ’ուզէ չ’իջներ–ի պէս ձեւե րուն մէջ 

ապա թար ցի և –եր–ի գրու թիւ նը բացատ րել, չի բաւեր որ ըսէ` «Հոս 
ապա թարց կը դրո ւի, որով հե տեւչի–ի ի–ն զեղչուած է, և –եր կը գրո ւի, 
որով հե տև ժխտա կան է»: Այլ կարե ւոր է բացատ րու թիւ նը ամե նա պարզ 
գործ նա կան ձեւի հասց նել, ըսե լով` «Երբ առա ջին վան կը կը շեշ տենք 
(չ’ի՛ջներ), ապա թարց կը դնենք, և երբ ժխտա կան չ–ն կայ` –եր կը 
գրենք»: Ու տակա ւին եթէ տուե ալ դասա րա նին համար անմատ չե լի 
պիտի չըլ լայ, կրնանք բաղ դա տու թիւն մը ընել` չ’ի՛ջներ (շեշտը առա
ջին վան կին վրայ) (երա նի կամ եթէ կամ թող) չիջնէ՛ր (շեշտը վեր ջին 
վան կին վրայ, ուրեմն առանց ապա թար ցի և –էր): 

գ) Դասի ընթաց քին հայե րէ նին զու գա հեռ ուրիշ լեզո ւի գոր ծա ծու
թե ան բացա ռումը:

Ասի կա լեզո ւի ուսուց ման դասա կան մեթո տա բա նու թե ան կարե ւոր 
մէկ պահանջքն է, որ հոգե բանա կան հիմ նա ւո րում ունի. այսինչ լեզուն 
սոր վեց նե լու ընթաց քին աշա կեր տին ուղե ղը մէ՛կ գիծի վրայ պահե լու է, 
որպէս զի բուն նիւ թէն չշե ղի:

Կը յիշեմ, երբ Մել գո նե ա նի աշա կերտ էի, ֆրան սե րէ նի հիա նա լի 
ուսու ցիչ մը ունէի, Պարոն Արա Թոփ չե ա նը: Դասի ընթաց քին ամէն 
հայե րէն բառի համար նիշ կ’իջեց նէր: Եւ իրա ւունք ունէր. նաեւ ա՛յդ 
միջո ցով կը յաջո ղէր ֆրան սե րէ նը մեր ուղե ղին այլ խօս քին մէջ հաս
տա տե լու:

Սակայն հոս, այսօ րո ւան պարա գա յին, կարե ւոր «բայց» մը կայ. երբ 
դասա րա նիդ մէջ հայա խօ սը Դիո գի նէ սի ճրա գով կը փնտռես, առանց 
շրջա պա տի լեզո ւին օգնու թե ան դիմե լու չես կրնար կառա վարո ւիլ (եթէ 
անշուշտ չես ուզեր որ դասդ ձախո ղի): Եւ ասի կա երկու կերպ կ’ընես. 
թէ՛ միւս լեզո ւին դիմե լով («Ես այս պատաս խա նը ճիշդ կը նկատեմ» – 
կը նկա տեմ   I regard), թէ՛ հակա ռակ կող մէն գալով («Հայե րէն ինչ պէ՞ս 
պիտի ըսես I regard» – կը նկատեմ): 

Ամէն պարա գա յի սակայն, միւս լեզո ւին դիմում նե րը պէտք չէ որ 
չափա զան ցո ւին:
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դ) Քերա կա նա կան կար գե րու ուսու ցու մէն հրա ժա րումը:
Այս ըսե լով նկա տի ունիմ հոլո վու մը, խոնար հու մը, եւայլն առան

ձինն մատու ցա նե լու վնա սա կար մեթո տը: Շատ շատեր իրենց փոր ձով 
պիտի վկա յեն որ աշա կեր տը կրնայ հոլով ման կամ խոնարհ ման աղիւ
սակ նե րը քաջ գիտ նալ, սակայն այդ ձեւե րը պարզ նախա դա սու թիւն
նե րու մէջ կիրար կե լու դժո ւա րանալ:

Լաւա գոյ նը` քերա կա նա կան ձեւե րը բուն իսկ խօսքի մէջ ինքնա բե
րա բար սոր վեց նելն է:

Միտքս օրի նա կով մը պար զեմ:
Ենթադ րենք թէ կ’ուզէք գործիական հոլովը սորվեց նել: Ի՞նչ պէտք 

ունիք հոլով ման աղիւ սա կին դիմե լու, մինչ կրնաք պարզ, մատ չե լի 
ճամ բով երթալ դէպի աշա կեր տին ուղե ղը և խօս քը. «Երե խա ներ, մենք 
սեղա նի շուր ջը նստած կը ճաշենք: Ապու րը դգա լով կ’ուտենք, եղին
ձը (փիլա ւը)` պատա ռա քա ղով, հացը, միսը, պտուղը դանակով կը 
կտրենք, ջուրը, թէյը, հիւթը, սուրճը գաւաթով կը խմենք»: 

Ահա ձեզի գոր ծի ա կան հոլո վը, իր բուն իսկ կիրար կու թե ան մէջ 
(in use): Ըսո ւա ծը ամրաց նե լու համար արդէն յաւե լե ալ հար ցում նե րու 
կը դիմենք. «Տուն կամ դպրոց ինչո՞վ կու գանք ու կ’երթանք» – ինք
նաշարժով, հանրակառքով, «Ուրիշ երկիր ներ ինչո՞վ կը ճամ բորդենք» 
– օդանաւով, շոգեկառքով, եւայլն:

Նկա րագ րո ւած մեթո տը քերա կա նու թե ան ուսուց ման ժխտու մը չէ 
ամե նե ւին, քանի այս ճամ բով ալ քերա կա նա կա նը աշա կեր տին ուղե ղը 
և խօս քին մէջ մուտք կը գոր ծէ: Տար բե րու թիւ նը մեթո տա կան մեկ նա կէ
տին մէջ է. ոչ թէ քերա կա նա կան խրթնա բա նու թիւն նե րէն դէպի խօս քը, 
այլ խօս քէն դէպի քերա կա նա կան ձեւե րուն գործնական իւրացում:

Եւ ասի կա երե խա յին տարի քա յին հոգե բա նու թե ան հետ ներ դաշ
նակ կը քալէ: Չէ՞ որ մար դը ամե նէն պզտիկ տարի քին իսկ այսինչ լեզո
ւով բայեր, դեր բա յա ձե ւեր, ժամա նա կա ձե ւեր, հոլո վա ձե ւեր, դերա
նուն ներ, մակ բայ ներ եւայլն կը գոր ծա ծէ, առանց որ գիտ նայ թէ ասի կա 
բայ է, անե րե ւոյթ է, միւ սը` այսինչ հոլո վով գոյա կան կամ դերա նուն...:

Ինչո՞ւ ուրեմն այս հարթ, դիւ րա մարս ճամ բով չեր թանք:
ե) Աշակերտը հայերէն խօսելու, հայերէն արտայայտուելու մղելը:
Հոս կարե ւոր է աշա կեր տէն, մանա ւանդ նախակր թա րա նի և միջին 

դասա րան նե րու աշա կեր տէն ամէն անգամ ամբող ջա կան նախա դա
սու թիւն նե րով պատաս խան ներ պահան ջե լը: «Ցոյց տուածս կապո՞յտ 
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գոյն է»   «Այո՛»–ն կամ «Ո՛չ»–ը ոչ մէկ օգտա կա րու թիւն ունին: Ճիշ դը 
այն է որ աշա կեր տը ըսէ. «Այո՛, ասի կա կապոյտ գոյն է», կամ` «Ո՛չ, 
ատի կա կապոյտ գոյն չէ, այլ կար միր է»: «Մենք ինչ պէ՞ս կը քալենք»   ոչ 
թէ արագ կամ դան դաղ (մէկա կան բառով ըսե լով), այլ «Մենք արագ 
կը քալենք»: «Ե՞րբ արագ կը քալենք»   «Մենք արագ կը քալենք, երբ 
կ’աճա պա րենք»:

Եւ այս պէս շարու նա կա բար: Որով հե տեւ մար դուս խօս քին մէջ 
ամբող ջա կան նախա դա սու թիւն ներն են որ իր ուզած միտ քը կը բանա
ձե ւեն ու դիմա ցի նին ուղե ղը կը տանին, անոր հասկնալի կ’ընեն:

զ) Դասագիրքերու նիւթերուն ճիշդ ընտրութիւնը:
Որպէս զի աշա կեր տին հայե րէն խօս քը, հայե րէն խօսի լը դիւ րա նայ, 

հարկ է որ դասա գիր քե րուն նիւ թե րը, ասոնց գոնէ մեծ մասը կապո ւած 
ըլլան իր առօ րե այ կեան քին (տուն, դպրոց, մարմ նի մասեր, խանութ, 
հաճե լի վայ րեր, եւայլն): Որով հե տեւ երբ նիւ թը քու կեան քէդ է, գաղա
փար ներդ ատոր կապո ւած կ’ըլլան, ուրեմն զանոնք (գաղա փար ներդ, 
միտքդ) շատ աւե լի դիւ րին կը բանա ձե ւես ու կ’արտա յայ տես:

է) Նոր նիւ թին մատուց ման ժամա նակ շեշ տո ւե լիք բառին կամ 
արտա յայ տու թե ան կրկնու թիւ նը:

«Ասիկա մատիտ է, մատիտ, մա՛–տի՛տ», կամ` «Ես տուն կ’երթամ, 
տուն կ’երթամ, կ’ե՛ր–թա՛մ»:

Եւ համո զո ւած եղէք որ այս պի սի զննա կան կրկնու թիւն նե րը ուրիշ 
լեզո ւի օգնու թե ան դիմե լու դէպ քե րը նուա զա գոյ նի պիտի հասց նեն: 

ը) Շրջա պա տող լեզո ւին բառա–իմաս տա յին տար րե րուն և խօս քա
յին կառոյց նե րուն ազդե ցու թե ան հակակշ ռումը:

Հոս խսքը բնա կա նա բար այն տար րե րուն կամ կառոյց նե րուն 
մասին է, որոնք հայե րէն լեզո ւա մտա ծո ղու թե ան չեն համա պա տաս
խա ներ, խօս քի կառուց ման մեր քերա կա նա կան կանոն նե րուն կը հա
կասեն: Սփիւռ քի մեր գոր ծըն կեր յար գար ժան Պարոն Իւր նեշ լե ա նը 
իր բանա խօ սու թե ան մէջ բաւա կան օրի նակ ներ բերաւ արա բե րէ նի 
կամ անգ լե րէ նի առըն չու թե ամբ: Վաս տա կա ւոր ման կա վարժ Պարոն 
Հաճե ա նը իր «Հարա ւը Սփիւռ քի Մէջ» հատո րին կարգ մը էջե րուն 
վրայ տուած է կոկիկ ցանկ մը սպա նե րէ նի առըն չու թե ամբ: Այդ պի սի 
ցան կեր ամէն երկ րի մէջ աշխա տող որե ւէ ման կա վարժ կրնայ դիւ րու
թե ամբ կազ մել:

Հոս` կարե ւոր կէտ մը կայ, զոր կ’ուզեմ շեշ տել. հայե րէն բառին 
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իմաս տը կամ անոր արտա սա նու թիւ նը, կամ լեզո ւա կան ճիշդ կառոյ
ցը պէտք է մտովի հակադ րել շրջա պա տի լեզո ւին համա պա տաս խան 
զու գա հե ռին, այս մէկը չըսել, մէջ տեղ չբե րել: Սխալ պիտի ըլլայ օրի
նակ, եթէ այս պի սի բացատ րու թիւն տանք. «Երե խա ներ, պէտք չէ ըսէք 
ինքնաշարժի հետ կ’երթամ, այլ ինքնաշարժով, կամ հանդիսութեան 
մէջ կը մասնակցիմ, այլ հանդիսութեան»:

Հոգե բա նա կան և ման կա վար ժա կան զոյգ տեսա կէտ նե րէ` վնա սա
կար է ճիշ դին քով սխալն ալ դնե լը: Նոյ նը` գրա տախ տակին. «Ձեռք 
այսպէս կը գրո ւի, ոչ թէ այն պէս»: Աշա կեր տին ուղե ղը երկու պատ կեր 
կը մտնեն, կը տպա ւո րո ւին և զինք շփո թու թե ան կը մատ նեն, յետա
գա յին:

Ասոնք հայե րէ նը իբր երկ րորդ լեզու ուսու ցա նե լու մեթո տա բա նու
թե ան պահանջք ներն են, իմ հա մոզ մամբ, ու տակա ւին կարե լի է շար
քը երկա րել:

Պահան ջե լը դժո ւար բան մը չէ անշուշտ, և յոյժ կարե ւոր է ուսու ցի չը, 
իր ծան րա գոյն աշխա տան քին մէջ, անօգ նա կան չձգե լը:

Ուս տի ամե նա ա ռաջ նա յին խնդիր կ’ըլլայ խնդրոյ առար կայ մեթո
տին, անոր հնար նե րուն վրայ խարս խո ւած դասա գիր քե րու, այլեւ 
մեթո տա կան ձեռ նարկ նե րու կազ մու թիւ նը, հրա տա րա կու թիւ նը, թէք
նիք միջոց նե րու տրա մադ րու մը:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ
«Հայ կա կան Հեքի աթ նե րու Աշխարհ» հատո րի լեզ վի մասին ստաց

ված դիտո ղու թյուն նե րին
Ամե նից առաջ մեծ ցավս հայտ նեմ այն բոլոր սրբագ րա կան սխալ

նե րի համար, որ հատո րում տեղ են գտել: Մանա վանդ որ գրքի վեր
ջում գրված է` «Սրբագ րիչ` Պետի րե ան»:

Ապա հեր թով պատաս խա նեմ արված դիտո ղու թյուն նե րին` բնա
կա նա բար առանց ման րա մաս նու թյուն նե րի մեջ մտնե լու:

ա) Համա ձայն չեմ ԵՊՀ–ի սփյուռ քա գի տու թյան ամբի ո նի այն կար
ծի քին, թե այս պի սի գրքե րը պետք չէ արևմ տա հա յե րե նի վերա ծել:

բ) Նաի րի Մկրտի չյա նի առա ջին դիտո ղու թյուն նե րը վերա բե րում 
են տիկ. Հրա նուշ Հակո բյա նի արև ե լա հա յե րեն խոս քի մեջ ապա թար
ցի [ ’ ] և կը–ի գործածությանը: 

Այս առթիվ ասեմ՝ ծանոթ եմ արև ե լա հայ հեղի նակ նե րի (Ահա րո
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նյան, Աղբա լ յան) արտա սահ մա նյան հրա տա րա կու թյուն նե րին, և այն
տեղ կ’ բոլորովին գործածված չէ, իսկ կը–ն մեջընդ մեջ է հան դի պում: 
Պռո շյա նի և մյուս դասա կան նե րի նախա խորհր դա յին հրա տա րա կու
թյուն նե րում ընդ հան րա պես կը չկա:

Ուրիշ խնդիր, որ նկա տի ունե նա յի սփյուռ քա հայ աշա կեր տի ամեն 
օր տեսած ձևե րը և նրան հա կասու թյան մեջ չգցե լու համար հիշյալ 
ձևե րը արև ե լա հա յե րեն բնագ րե րում պայմանականորեն կիրառեի: 

գ) «Ազդա կի» անո տա ցի ա յում (Պ.Ս. ստո րագ րու թյամբ) մի տող կա, 
որ առն վազն զայ րաց նում է` «Եթէ Պետ րոս Պետի րե ան արեւմ տա հա
յե րէ նի գիտու թիւն (գու ցե իմա ցու թի՞ւն) ունե նար (կամ պար զա պես` 
եթէ արեւմ տա հա յե րէն գիտ նար, արեւմ տա հա յե րէ նի գիտակ ըլլար)»: 
Ուզում ես համես տու թյու նը մի կողմ դնել ու դեմ տալ «Եկէք Ճիշդ 
Խօսինք Ու Գրենք»–ը, (որն արևմ տա հա յե րե նի նոր մերն է բացատ
րում և սովո րեց նում ուսու ցիչ նե րին, աշա կերտ նե րին), նաև մյուս ձեռ
նարկ ներդ:

Եվ պատ կե րաց նո՞ւմ եք, վերևի տողը գրում է մեկը, որ 2 էջի մեջ 
լեզ վա կան (այդ թվում՝ ուղ ղագ րա կան) 6 սխալ է անում, անգամ 
արտագ րու թյան մեջ` «Ման րան կար չու թե ան կեդ րոն»ի Խնկէ Ապոր 
անո ւան Ման կա կան գրա դա րանի (Կեդրոնի և Գրադարանի պետք է 
մեծատառով արտագրեր, նաև Խնկօ Ապօր գրեր):

դ) Ուղ ղագ րա կան սխալ ներ կան (արտագ րու թյան մեջ) և Րաֆ
ֆի Տու տագ լ յա նի հոդ վա ծում (քու րակ, տրամ   քու ռակ, դրամ, նաև 
ինչու արտագ րել է առանց հար ցա կան նշա նի): Ունի ոճա կան սխալ
ներ (գնա հա տա կա նը կատա րել, արեւմ տա հա յե րէն լեզո ւով), կետադ
րա կան կանո նի խախ տում ներ (որ–ից առաջ անհար կի ստո րա կետ, 
միջև–ի վրա բութ): Մար դը գրում է. «Վայր կեան մը զիս լսեցէք» ու չի 
իմանում, որ լսել բայը հայ ցա կա նով լրա ցում է ստա նում, երբ «ձայնն 
առնել» իմաս տով է գոր ծած վում, իսկ «մտիկ ընել» իմաս տի պարա գա
յին ճիշ տը միայն տրա կանն է` «ինծի լսեցէք»:

Նրա դիտողություններից միայն հոտտեղ բառի մասին ասվա ծը 
կարե լի է ընդու նել, որով հե տև ընդգծ ված խոսակ ցա կան է (այդ դիտո
ղու թյու նը նաև Նաի րի Մկրտի չյանն է արել):

Արժե առան ձին անդ րա դառ նալ վեր ջի նիս դիտո ղու թյուն նե րին 
(«ուղ ղում ներ»–ին – ! – պիտի ասեի):

Նախ ասեմ, որ նրա գրա ծից անզեն աչքով էլ կարե լի է եզրա
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կաց նել. արև ե լա հա յե րե նի հետ տևա պես շփված ու շփվող մեկն է և 
շատ դեպ քե րում արևմ տա հա յե րենն ու արև ե լա հա յե րե նը խառ նում 
է (գացի մար դու   արև ե լա հա յե րեն խոսակ ցա կան, ծախս – ծախք, կը 
վաստակէր – կը վաստկէր, հաւաքուին – ժողվուին, այդ ժամանակին – 
այն ատենները, նույնիսկ արևելահայերենը սխալ` այն ժամանակին – 
այն ժամանակ, սիրէ մարդոց – մարդիկը. արևմ տա հա յե րե նում տրա
կա նա ձև հայ ցա կան չկա):

Ն.Մ.–ի դիտո ղու թյուն նե րում ակն հայ տո րեն երև ում են հետև յալ 
կետե րը.

ա) Ուզում է իր` գու ցե և սիրած ոճե րը Բեդի րյա նին պար տադ րել. 
աղէկ   լաւ, ատե նօք   ժամա նա կին, կեր պով մը – ձեւով մը, ըսես   կար
ծես, պատ մու թիւ նը ըրաւ   պատ մու թիւ նը պատ մեց (՞), միտքս է որ – 
կը յիշեմ որ, աւելի ճիշդը ըսելով – աւելի ճիշդը, ամէն դիրքով – բոլոր 
դիրքերով, խօսքերնին մէկ ըրած էին – իրենց խօսքը մէկ ըրած էին, իր 
երկիրը կը պտտի (սխալ արտագրված` կը պտըտի) – իր երկիրը կը 
շրջի, ոչ մէկը զինք կ’առնէր – մէկը զինք չէր առներ, ուզածնին – իրենց 
ուզածը, թագաւորնիս – մեր թագաւորը, ճիւղերնին – իրենց ճիւղերը, 
պիտի թագաւոր ըլլաս – թագաւոր պիտի ըլլաս…:

բ) Ուզում է, որ Բեդի րյա նը Զորյա նի «Ների՛ր, տիկին»–ը դարձ նի 
«Ներե ցե՛ք, տիկին» (ո՞վ է տեսել, որ հեքի ա թում հոգ նա կի ով դիմեն), 
կամ Թլկա տին ցու «Բարին Աստո ւած»–ը, «մերի նը», «պատ ճառ նե րու 
պատ մու թիւն մը ընե լու»–ն փոխի (վեր ջի նի մեջ ի՞նչն է «անհասկ նա լի». 
Աստ ծուն թռչուն նե րի գան գա տի «պատ ճառ նե րուն պատ մու թիւնն» է):

Առան ձին տամ «Բարին Աստո ւած»–ի բացատ րու թյու նը:
Գրա բա րը քերա կա նա կան–ոճա կան մի օրենք ուներ. հատուկ 

անվան նախոր դող մակ դի րը ն հոդ էր ստա նում` ԲարիՆ կամ ԱրարիչՆ 
Աստուած, քաջՆ Վարդան և այլն: Այս օրենքը թե՛ արևմ տա հա յե րե նին 
է անցել, թե՛ արև ե լա հա յե րե նին. մենք կարող ենք ասել Տիգրան Մեծը, 
բայց Մեծ–ը նախադաս գործածելիս` միայն ՄեծՆ Տիգրանը:

Ինչ խոսք, Ն.Մ.–ն կարող էր գրա բա րի այս օրեն քը չիմա նալ, բայց 
«ուղ ղում» կատա րե լուց առա՞ջ…:

գ) Ցուցնել – ցոյց տալ–ի մասին:
Գրաբարի ցուցանել–ից արևմտահայերենն ունի ցուցնել (ձևա

փո խու թյան գիտա կան բացատ րու թյու նը կա, բայց շատ տեղ կզբա
ղեց նի. երևի բավա կան լինի, եթե բերեմ գրաբար սպանանել – արև



114

մտահայերեն սպաննել զուգահեռը): Արևմտա հայ դասա կան գրա
կա նու թյան մեջ ցոյց տալ–ին չեք հան դիպի: Միայն վեր ջին 2–3 տաս
նա մյա կի ընթաց քում է այն մտել, իսկ դասական ցուցնել–ը սխալ 
համարելու իրավունքը ո՞վ ունի: 

դ)Չպետք է դժվար լիներ նկա տել, որ «Սեւուկ ձագուկ» և «Մտայ 
պսա կի տակ» բառե րով սկսվող հատ ված նե րում հան գա վո րե լու 
համար են այդ ձևե րը գոր ծած վել (իսկ ես միամ տո րեն կար ծել եմ, թե 
ինձ համար հաջո ղու թյուն պիտի համար վեր Թու մա նյա նի «Կիկո
սի մահը» և «Սուտ լիկ որս կա նը» հեքի աթ ներն արևմ տա հա յե րե նի 
փոխադ րե լիս բնագ րի կշռույ թը մի կերպ պահ պա նած լինելս): 

ե) Հարս նիք – հար սա նիք, միջ նակ – միջ նեկ, առջի նեկ – առաջ նեկ 
զույգերի մասին:

«Ուղ ղողն» առա ջի նի համար կարող էր Բեյ րու թում Համազ գա յի նի 
հրա տա րա կած «Հայոց Լեզո ւի Նոր Բառա րան»–ը նայել, երկ րոր դի 
համար` «Հայ կա զե ան Առձեռն Բառա րան»–ը, իսկ երրոր դի համար 
Զոհ րա պին, Երու խա նին կամ Բաշա լ յա նին դիմել` իմա նա լու համար, 
թե առջինե՞կ–ն է արևմտահայերեն, թե՞ առաջնեկ–ը: Էլ չեմ խոսում 
սկեսուր գրականը կեսուր խոսկ ցա կա նով փոխա րի նել պար տադ րե լու 
մասին:

զ) Ասի կա, ատի կա, ասանկ, ատանկ... ձևե րի մասին:
Արևմ տա հա յե րե նի դասա կան շրջա նում վերո հի շյալ ձևե րը խոսակ

ցա կան էին համար վում, և դրանց գոր ծա ծու թյան «մենա շնոր հը» պատ
կա նում էր Պարո նյա նին (հերոս նե րի խոս քի մեջ):

Սակայն վաղուց ի վեր գրա կան արևմ տա հա յե րե նը դրանք ընդու նել 
է (հարց րեք շատ դասագր քե րի հեղի նակ Չոլա քյա նին), մանա վանդ որ 
հեքի աթ նե րի ոճին դրանք ավե լի ներ դաշ նակ են բռնում: Նույ նը նաև 
աղբար–ը` շատ գրական փախչող եղբայր–ի դիմաց:

է) Գրական Արևմտահայերենը –իլ լծորդու թյան պատ կա նող մի 
քանի բայեր ունի, որոնք զու գա ձևու թյուն են հան դես բերում` դպիլ – 
դպչիլ, փախիլ – փախչիլ, թռիլ – թռչիլ և այլն: 3–4 տաս նա մյակ է, ինչ 
նախա պատ վու թյու նը առա ջին նե րին է տրվում: Մյուս նե րի գոր ծա ծու
թյունն էլ սխալ չի համար վում: Զու գա ձև ու թյուն է նաև եզ գոյականի 
հոգնակին` եզեր կամ եզներ:

ը) Թվականների հետ գոյականը եզակի կամ հոգնակի գործածելու 
մասին: 
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Այս տեղ մշակ ված բավա կան կոնկ րետ կանոն ներ կան, որոնց 
շարադ րան քը մեծ տեղ պիտի գրա վեր: Բավա րար վեմ ասե լով, որ, 
մաս նա վոր դեպ քե րը չհաշ ված, սովո րա կան շեշ տադ րու թյան պարա
գա յին գոյա կա նի եզակին նախընտրելի է համարվում, բայց հոգնակին` 
ոչ սխալ:

թ) Հրա մա յա կան ձևե րի գոր ծա ծու թյան մասին:
Ուրա խա լի է տես նել, որ մար դիկ դպրո ցից սովո րել են հրա մա յա

կան բայե րը ճանա չել, բայի վեր ջում շեշտն էլ դնել: Բայց լավ չէ, որ նույն 
հրա մա յա կան բայե րի իմաս տա յին կարև որ մի առումն անտե սում են. 
հրա մա յա կա նը ոչ միայն կտրուկ հրաման, այլև հորդոր է մատնան շում, 
որի ժամա նակ արդեն շեշ տը գործ չու նի: Միտքս հաս կա նա լի դարձ
նե լու համար առա ջար կում եմ համե մատել` Եկո՛ւր և քու աչքովդ տե՛ս 
– Եկուր տէ այս թնճուկը լուծէ:

ժ) Ժամա նա կա կից արևմ տա հա յե րե նը գոյա կան նե րի հոլով ման 
ժամա նակ հնչյու նա փո խու թյան դեպ քե րը բավա կան սահ մա նա փա
կել է (նույ նը նաև` արև ե լա հա յերենը). մտքէն – միտքէն, սրտին մէջ 
– սիրտին մէջ և այլն` նախա պատ վու թյու նը տալով անհն չյու նա փոխ 
ձևե րին: Ընդգ ծեմ. սա չի վերա բե րում լեզ վի մեջ արդեն իսկ ավան դա
բար կայու նա ցած հնչյու նա փո խու թյան դեպ քե րին:

Ժա) Աւանդութիւն – աւանդոյթ, նաև սովորութիւն – սովորոյթ զույգերի 
մասին: 

Աշխար հա բա րի հետ «բարե կամ» մեկը պետք է նկա տած լինի այդ 
բառե րի իմաս տա յին տար բե րու թյու նը (թեև, խոս տո վա նում եմ, արևմ
տա հա յե րե նում դրանք դեռևս լավ սահ մա նա զատ ված չեն). աւան
դութիւն (legend) – աւանդոյթ (tradition), սովորութիւն (habit) – սովորոյթ 
(custom): Այն պես որ այս հան գա ման քը պետք է նկա տի ունե նալ:

Շատ եղավ: Չեր կա րեմ: Ի՛նչ որ այս տեղ չշո շա փե ցի, թող համար վի, 
որ ճիշտ են ասել: Դրա համար ստո րագ րում եմ` Պ. Բեդիրյան:
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ԱՐՄԷՆ ԻՒՐՆԷՇԼԵԱՆ
Հայագէտ, Պէյրութի Հայկազեան Համալսարանի դասախօս
Լիբանան

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ 
ՀԱՅԱԽՕՍ ՊԱՏԱՆԻԻՆ ՈՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԻՆ 
ՀԱՄԱՐՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋՈՑ ԵՒ 

ԼԵԶՈՒԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ա. ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ
Արեւմ տա հա յե րէ նի ուսուց ման խնդիր նե րուն եւ հեռան կար նե րուն 

նուի րո ւած այս գիտա ժո ղո վին կազ մա կեր պու մը Հայաս տա նի մէջ ինչ 
խօսք, որ ողջու նե լի նախա ձեռ նու թիւն մըն է, եւ Հայաս տա նի հայա գի
տա կան, յատ կա պէս ման կա վար ժա կան ու լեզո ւա բա նա կան մտքին ու 
փոր ձին ներգ րա ւու մը արեւմ տա հա յե րէ նի կրթու թե ան խնդիր նե րուն, 
օգտա կար է բազ մա թիւ առում նե րով: Սփիւռ քի բարդ կառու ցո ւած քին 
բար դա գոյն խնդիր նե րը կը պահան ջեն բազ մա կող մա նի, բծախն դիր 
ու ման րակր կիտ ուսում նա սի րու թիւն ներ, յան գե լու համար ախտա
ճա նա չու մի, ապա դար մա նու մի: Այս առու մով մեծա պէս ողջու նե լի է 
սփիւռ քա հայ ուսու ցիչ նե րու, հայա գէտ նե րու, գրող նե րու եւ այլ մտա
ւո րա կան նե րու ներգ րա ւու մը սոյն գիտա ժո ղո վի աշխա տանք նե րուն. 
Իսկ սա ոչ թէ ձեւա կա նու թե ան համար, այլ պար զա պէս որով հե տեւ 
անո՛նք են որ կը գտնո ւին ամե նօ րե այ աշխա տան քի ասպա րէ զին մէջ 
ու անմի ջա կա նօ րէն կ’առն չո ւին արեւմ տա հա յե րէ նի խնդիր նե րուն:

Լեզո ւի ուսու ցու մը ինք նան պա տակ չէ. լիբա նա նա հայ դպրո ցի 
ծան րա բեռ նո ւած դասա ցու ցա կը (12ամե այ դպրո ցի մը Ա. դասա րա
նի դասա ցու ցա կը կը բաղ կա նայ 13 դասա նիւ թէ, 11–րդ դասա րա նը 
կ’ուսում նա սի րէ՝ 16 նիւթ) պեր ճան քը չու նի «աւե լորդ» դասե րու: Եթէ 
հայե րէ նի ուսու ցու մը կը ծառա յէ հայա պահ պան ման, ապա անի կա 
տեղի կ’ունե նայ առա ջին հեր թին հայե րէն մտա ծե լու, խօսե լու, գրել–
կար դա լու միջո ցով: Հետե ւա բար, նախ տես նենք, թէ ինչ վիճակ կը 
պար զեն վերո յի շե ալ նե րը Միջին Արե ւել քի մէջ 12ամե այ հայ կա կան 
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դպրոց յաճա խող կամ աւար տած հայա խօս ընտա նի քի զաւակ հայ 
աշա կեր տին քով:

Բ. ԱԽՏՈ ՐՈ ՇՈՒՄ
ա. Արեւմ տա հայ Լեզո ւամ տա ծո ղու թիւն
այսօ րո ւան հայ երի տա սար դը ինչո՞ւ հայե րէն չի մտա ծեր
Լեզո ւի մը պահ պա նու մը սեր տօ րէն առն չո ւած է անոր զար գա ցու

մով: Ժամա նա կի ընկե րա յին, ճար տա րա գի տա կան մտքի նուա ճում
նե րը իրենց կը հետ կը բերեն նոր հաս կա ցու թիւն ներ, որոնք եթէ տուե
ալ լեզո ւին մէջ չեն ունե նար իրենց տրա մա բա նա կան ու իմաս տա լից 
արտա ցո լա ցու մը, ապա այդ լեզուն ինք նա բե րա բար կը մղո ւի դէպի 
արմատ նե րէ հեռա ցում, օտա րա ցում: Այսօ րո ւան սփիւռ քա հայ արեւմ
տա հա յա խօս երի տա սար դը, որ կը գտնո ւի օտա րա լե զու տեղե կա տո
ւա կան տարա փի տակ եւ ամե նօ րե այ շփու մի մէջ է օտա րա խօս մաս
նա գէտ նե րու հետ ու հեզա սա հօ րէն կը կար դայ ոչ–հայա գիր գիտա կան 
գրա կա նու թիւն, ինք նա բե րա բար, տու նէն, առօ րե այ կեն ցա ղէն ու 
բարե կա մա կան յարա բե րու թիւն նե րէն դուրս, դպրո ցին եւ համալ սա
րա նին մէջ իր սեր տած նիւ թե րուն կամ գոր ծի ասպա րէ զին հետ անմի
ջա կա նօ րէն առն չո ւող միտ քե րուն ու գաղա փար նե րուն մասին կը 
մտա ծէ ու կ’արտա յայ տո ւի ոչ–հայե րէ նով: Սա իր ներազ դե ցու թիւ նը 
կ’ունե նայ անոր լեզո ւամ տա ծո ղու թե ան զար գա ցու մին վրան:

Հայա խօս երի տա սար դին լեզո ւամ տա ծո ղու թե ան խաթա րու մը կը 
սկսի դպրո ցի վերի դասա րան նե րէն: Լայ կա կան վար ժա րա նին մէջ 
իսկ, հայ աշա կեր տը կը ստի պո ւի մաս նա գի տա կան՝ աշխար հագ րա
կան, կեն սա բա նա կան, թուա բա նա կան, տնտե սա գի տա կան եւ այլ 
միտ քերն ու գաղա փար նե րը արտա յայ տել այն պի սի խառն լեզո ւով մը, 
ուր բայե րը եւ սովո րա կան գոյա կան–ածա կան–դերա նուն նե րը հայե
րէն են, իսկ մաս նա գի տա կան, յատուկ բառե րը՝ օտար: Անշուշտ ասոր 
հիմ նա կան պատ ճա ռը, ոչ–հայա գի տա կան դասե րուն օտար լեզո ւով 
դասա ւան դումն է: Փաստ է, որ այսօ րո ւան հայ կա կան դպրոց յաճա
խող աշա կերտ նե րուն մեծա մաս նու թիւ նը կը սոր վի, բայց չի գոր ծա
ծեր ջրանցք, նեղուց, ծոց բառե րը, հիւ սիսն ու հարա ւը զանա զա նե լու 
համար զանոնք պէտք է թարգ մա նէ արա բե րէ նի, ֆրան սե րէ նի կամ 
անգ լե րէ նի, բազ մա պատ կու թե ան աղիւ սակ, կոտո րակ, քաշո ղա կան 
ոյժ, լեարդ, ողնա յար, տար րա լու ծում, տնտե սա կան փոխյա րա բե րու
թիւն ներ, սակա րան հայե րէն բառե րը տեղ չու նին իր բառա պա շա րին 
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մէջ, խորհր դա րան, երես փո խան, վար չա պետ, գոր ծա դուլ եւ այլ բառե
րը ծանօթ են, կը գոր ծա ծո ւին միայն տեղա կան լեզո ւով:

Այդ պի սով, պատա նի ին ու երի տա սար դին լեզո ւամ տա ծո ղու թե նէն 
հայե րէ նի օտա րու մը սոսկ մաս նա գի տա կան մակար դա կէն կ’անց նի 
կեն ցա ղա յի նին ալ, որ արդէն լրջօ րէն մտա հո գո ւե լու առիթ կու տայ: 
Այսօ րո ւան դեռ դպրո ցա կան պատա նին ալ, մանա ւանդ երկ րոր դա
կան դասա րան նե րուն մէջ (Ցրդէն 12րդ) արդէն կը մտա ծէ խառն լեզո
ւով մը, որ ամբող ջո վին օտար չէ, սակայն կ’երթայ դէպի օտա րա ցում: 
Ձեզի կը փափա քիմ մի քանի իրա կան օրի նակ ներ ներ կա յաց նել, 8–10 
տարի հայ կա կան դպրոց յաճա խող, այդ քան տարի շարու նակ շաբա
թա կան 5 պահ Հայե րէ նի, 2 պահ Հայոց Պատ մու թե ան եւ 2 պահ Կրօ
նի դասի հետե ւած պատա նի նե րու խօսակ ցու թե նէն (նմոյշ նե րը քաղո
ւած են Լիբա նա նի տար բեր հայ կա կան դպրոց նե րէ). «շապի կիս վրայ 
նոր արթն ցայ» (արաբ.՝ նոր անդ րա դար ձայ թէ շապիկս...), «ակնոց նե
րուս համար բոլոր տու նը փնտռե ցի» (անգլ.՝ ակնոցս ամբողջ տու նը 
փնտռե ցի), «initial–ները ինչո՞ւ համար կը կենան» (անգլ.՝ սկզբնա տա
ռե րը ի՛նչ կը նշա նա կեն), «առաջ որ երթաս» (արաբ.՝ չգա ցած, երթա լէդ 
առաջ, նախ քան երթալդ), «իր զաւա կին անու նը Վար դան դրած է մեծ 
հօրը ետե ւէն» (արաբ.՝ մեծ հօրը անու նով), «Շարադ րու թիւնս ընկեր
նե րուս վրայ գրե ցի» (արաբ.՝ ընկեր նե րուս մասին) եւն.: Եւ մի կար
ծէք թէ ուս ման մէջ տկար աշա կերտ ներ են. երե ւոյ թը համա տա րած է: 
Քիչ չեն այն աշա կերտ նե րը, որոնք իրենց գրե լի քը նախ անգ լե րէն կամ 
ֆրան սե րէն կը գրեն, ապա բառա րա նի օգնու թե ամբ կը թարգ մա նեն:

Իսկ մէյ մը երբ դպրո ցա կա նը առնէ իր վկա յա կա նը եւ յաճա խէ 
համալ սա րան, հուսկ նետո ւի կեան քի ասպա րէզ, նոյ նիսկ դպրո ցին 
մէջ լաւ կամ ընդու նե լի արդիւնք ներ ձեռք ձգած երի տա սարդ նե րը, 
թաւալգ լոր կ’իյնան օտար լեզո ւամ տա ծո ղու թե ան անդուն դը: Ահա
ւա սիկ, անզ գա լա բար, հետզ հե տէ հայե րէն լեզո ւամ տա ծո ղու թիւ նը իր 
տեղը կը զիջի արա բե րէ նին, անգ լե րէ նին կամ ֆրան սե րէ նին, եւ նոյ
նիսկ ամե նա սո վո րա կան կեն ցա ղա յին յարա բե րու թե ան ընթաց քին 
ոչ–հայ կա կա նը կը դառ նայ գերիշ խող: Բառե րը դեռ հայե րէն են, բայց 
միտ քը՝ օտար:

բ. Արեւմ տա հա յե րէ նով Հաղոր դակ ցու թիւն
1.– Բերա նա ցի հաղոր դակ ցու թիւն
Որե ւէ լեզո ւով ճիշդ արտա յայ տո ւե լու համար, պէտք է մտա ծել այդ 
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լեզո ւով, գիտ նալ անոր շարա հիւ սու թիւ նը, քերա կա նու թիւ նը եւ միտ քը 
կարե նալ արտա յայ տե լու համա պա տաս խան բառե րը:

Տեսանք, թէ ինչ վիճակ կը պար զէ լեզո ւամ տա ծո ղու թիւ նը: Արեւմ
տա հա յե րէ նը Միջին Արե ւել քի հայու թե ան մեծա մաս նու թե ան համար 
դեռ մայ րե նի լեզու է: Նախակր թա րա նի Ա. դասա րա նը ամբող ջա ցու
ցած 6–7 տարե կան երա խան, արդէն հայե րէ նով յստա կօ րէն կ’արտա
յայ տէ իր զգա ցում նե րը, կարիք նե րը, գիտէ այբու բէ նը, կը կար դայ 
ու կը գրէ: Նախակր թա րա նի մէջ կը սկսի քերա կա նու թե ան դասը. 
ուղ ղագ րու թիւն, բառա կազ մու թիւն, հնչիւ նա բա նու թիւն, հոլո վում, 
խոնար հում, շարա հիւ սու թիւն շար քով, ընդ հան րա պէս մին չեւ 7րդ–9րդ 
դասա րան: Հար ցը այն է, որ այսօ րո ւան քերա կա նու թե ան դասե րը 
չեն կրնար հակակշ ռել տու նէն, միջա վայ րէն ձեռք ձգո ւած լեզո ւա կան 
«գիտե լիք նե րը»: Միայն ուղ ղագ րու թիւնն է որ ամբող ջո վին չ’ազդո
ւիր միջա վայ րէն, որով հե տեւ գրա ւոր խօս քը տեղ չու նի մեր առօ րե
այ յարա բե րու թիւն նե րուն մէջ: Մին չեւ որոշ տարիք, մխի թա րա կան 
է բառա պա շա րի հարս տաց ման գոր ծըն թա ցը. անի կա կը դան դա ղի 
միջ նա կարգ դասա րան նե րուն եւ գրե թէ կանգ կ’առնէ երկ րոր դա կան 
դասա րան նե րուն:

Անդին, տեղա ցի երի տա սարդ նե րու՝ ուսա նող նե րու կամ գոր ծըն
կեր նե րու հետ համար կու մը, մարդ կա յին սերտ կապե րը, ընդ հուպ 
մին չեւ ամուս նու թիւ նը, արա բե րէ նի, անգ լե րէ նի կամ ֆրան սե րէ նի 
տիրա պե տող ներ կա յու թիւ նը նայած միջա վայ րին, ճիշդ հայե րէ նը 
կը վանեն դեռ հայա խօս սեպո ւող երի տա սար դին բեր նէն, եւ ծնունդ 
կ’առնէ արա բա հա յե րէն, կամ անգ լա հա յե րէն մը, եւ առօ րե այ կեն ցա
ղա յին սովո րա կան բառերն իսկ կը վրի պին 8–10 տարի առաջ դպրո
ցին մէջ յառա ջա դէմ համա րո ւող աշա կեր տին յիշո ղու թե նէն. գիտե՛ն 
բառը, պար զա պէս սովո րա կան խօսակ ցու թե ան ընթաց քին չեն յիշեր, 
եւ ջանք պէտք է ընեն ճիշդ բառը արտա բե րե լու համար: Իսկ գիտենք, 
թէ պարզ զրոյ ցի ընթաց քին որքան տհաճ է անընդ հատ ճիգ թափել, 
սովո րա կան երկու խօսք ըսե լու համար:

Ազդե ցու թիւն նե րէն հան դուր ժե լին արե ւե լա հա յե րէ նի ազդե ցու
թիւնն է, մանա ւանդ նոր բառե րու գոր ծա ծու թե ան մէջ: Թէեւ Լիբա նա
նի ու Սու րի ոյ մէջ հեռա տե սի լե ան ֆիլ մա շա րե րու նախա պա տո ւու թիւ
նը թրքա կան նե րուն է, (այդ ալ ուրիշ ցաւ մը), սակայն հայաս տա նե ան 
կայան նե րէ հեռար ձա կո ւող «սերի ալ»ները, իրենց, երբեմն փողո ցա
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յին, լեզուն մտցու ցին մեր տու նե րէն ներս: Պարզ ժողո վուր դին 90 %ին 
արդէն խորթ արեւմ տա հա յե րէ նի հայ ցա կան խնդրա ռու թիւ նը՝ «Վար
դա նը կը փնտռեմ», «զիս կը սիրէ» եւն. հազո ւա դէպ կը լսես նոյ նիսկ 
հայե րէ նի ուսու ցիչ նե րու բեր նէն: Արդար ըլլա լու համար պէտք է ըսեմ, 
թէ բառա պա շա րա յին հարս տա ցու մի առի թով արե ւե լա հա յե րէ նի հետ 
սերտ շփու մը ունի նաեւ իր դրա կան կող մը. կը բերեմ օրի նակ ներ. 
հեռար ձա կել, ամրակ, թացան եւն.:

2. Գրա ւոր հաղոր դակ ցու թիւն
Հայե րէն գրա ւոր հաղոր դակ ցու թիւ նը իջած է նուա զա գոյ նի: Գրա

ւոր հաղոր դակ ցու թե ան հիմ նա կան միջո ցը ըլլա լով ել–մակը կամ 
e–mail–ը, եւ բջջա յին հեռա ձայ նե րու տատ կամ այլ նամակ նե րը, 
ծնունդ առած է լատի նա տառ հայե րէն մը, որ իր ժխտա կան ազդե ցու
թիւ նը թողած է մեր ուղ ղագ րու թե ան վրան. կը բերեմ երկու խօսուն, 
իրա կան օրի նակ. Լեփե ճե ան մակա նու նով աշա կերտ մը իր անու նը կը 
գրէ լեփետ ճե ան, որով հե տեւ անգ լե րէն կը գրո ւի Lepedjian, իսկ 12–րդ 
դասա րա նի աշա կերտ մը, որ մանա ւանդ հայոց պատ մու թե ան շատ 
մեծ հետաքրք րու թիւն ու ընդար ձակ գիտե լիք ներ ունի, նախա դա սու
թե ան մը մէջ գրած էր հետե ւե ալ բառը. «տզա րա յատզ է» (dzarayadz e 
– ծառա յած է): Ուրիշ մը՝ 10րդ դասա րան՝ շա՛տ խելա ցի աշա կերտ մը՝ 
«կը դսանդս րա նամ» (ge tsantsranam – կը ձանձ րա նամ): Երբ հրա ւի
րե ցի իրենց ուշադ րու թիւ նը, իրենք իսկ ծիծա ղե ցան իրենց կատա րած 
սխա լին վրան, բայց արագ գրու թե ան մէջ ըստ երե ւոյ թին այս պի սի 
սխալ նե րը բազ մա նա լու միտում ունին: Համա ցան ցա յին հայե րէն:

Վերա դառ նա լով մեր նիւ թին, ուրեմն ի յաւե լումն լեզո ւամ տա ծո ղու
թե ան աղա ւա ղու մին, բառա պա շա րի աղքա տա ցու մին, գրա ւոր արեւմ
տա հա յե րէ նի հնչիւն նե րու գրու թիւ նը նաեւ ենթա կայ է այլան դա կու մի:

Արեւմ տա հա յե րէ նի գոր ծա ծած ուղ ղագ րու թե ան (դասա կան կամ 
մես րո պե ան կոչո ւի, թէ այլ անո ւա նում ունե նայ)ներ կայ կացու թիւ նը 
շատ ընդար ձակ նիւթ է. կարե լի է երկա րօ րէն քննար կել. պար զա պէս 
պիտի մատ նան շեմ, թէ աշա կեր տա կան շարադ րու թիւն նե րէն մին չեւ 
օրա թեր թեր ու գիր քեր, արշա կա ւա նա յին կամ բաբե լո նա կան վիճակ 
մը կը տիրէ, ով ինչ պէս ուզէ, այդ պէս ալ կը գրէ, անշուշտ ճիշ դը ինք
զինք սեպե լով (խօս քը թեր թե րուն մասին է, ոչ՝ աշա կերտ նե րուն): Չեմ 
խօսիր տառա դար ձու թե ան մասին, ուր քաո սա յին խառ նա կու թիւն մը 
կը տիրէ: Յաճախ կը բերեմ Համայ նա վար Կու սակ ցու թե ան Ա. քար
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տու ղա րին պարա գան. օրին Պէյ րութ հրա տա րա կո ւող երեք օրա թեր
թե րը անոր անու նը կը գրէ ին հետե ւե ալ կերպ. Գոր բա չով, Կոր պա չով 
եւ Կոր պա չեւ։

Գ. ԼՈՒԾՈՒՄ
Պարզ է, որ հայե ցի կրթու թիւն ստա նա լու ամէ նէն յար մար ու կազ

մա կեր պո ւած վայ րը հայ կա կան դպրոցն է (իմ դատում ներս կը վերա
բե րին ամե նօ րե այ 12ամե այ հայ կա կան դպրո ցին): Այս առու մով 
դպրո ցը կը բաժ նո ւի հետե ւե ալ 5 հիմ նա կան բաղադ րիչ նե րուն.–

1.– Հայա գի տա կան հիւ թե րու եւ հայե րէ նով դասա ւան դո ւող հիւ թե
րու մշա կո ւած քաղա քա կա նու թիւն

Ըստ հնա րա ւո րինս, նախակր թա րան նե րու կրթա կան ծրա գի րին 
մէջ, Հայե րէ նի, Հայոց Պատ մու թե ան ու Կրօ նի դասե րուն առըն թեր, 
ներա ռել նաեւ գիտու թե ան, աշխար հագ րու թե ան դասեր, որպէս զի 
ընդ լայ նո ւի հայե րէն լեզո ւամ տա հո րի զո նը: Կարե ւոր է հայա գի տա կան 
դասա նիւ թե րուն արժե ւոր ման համա կար գը: Շատ դպրոց ներ, իրենց 
աւան դած դասա նիւ թե րուն արժե կէ տը կ’որո շեն պահե րուն թիւով: 
Որքան բարձ րա նան դասա րան նե րը, կը նուա զին հայե րէ նի դասա պա
հե րը, հետե ւա բար կը պակ սի անոր արժե կէ տը, եւ այլ դասա նիւ թե րու 
հետ բաղ դա տած, հայե րէ նը ինք նա բե րա բար կը վերա ծո ւի անկա րե ւոր 
դասի: Բոլոր դպրոց նե րուն մէջ ալ, բոլոր մակար դակ նե րուն, հայե րէ նը 
պէտք է ունե նայ բարձ րա գոյն արժե կէտ, անոր կարե ւո րու թիւ նը նաեւ 
անուղ ղա կի օ րէն սեր մա նե լու աշա կեր տին մէջ:

2.– Վերո յի շե ա լը իրա կա նաց նե լու յանձ նա ռու ղեկա վա րու թիւն
Տնօ րէ նու թիւն, հոգա բար ձու թիւն, կրթա կան մար մին պէտք է ունե

նան ե՛ւ ազգա յին, ե՛ւ կրթա կան, ե՛ւ վար չա կան լուրջ որակ ու բարձր 
պատաս խա նա տո ւու թիւն: Սփիւռ քի մէջ, համայն քա յին, միու թե նա կան 
պատաս խա նա տու նե րը յաճախ ունին կրթա կան նախա րա րի պաշ
տօն. հետե ւա բար անոնք պէտք է զանա զա նեն առաջ նա հեր թը: Իսկ 
հայ կա կան դպրո ցի գոյու թե ան պատ ճա ռը հայե ցի կրթու թիւնն է:

4. Որա կե ալ ուսուց չա կան կազմ
Հայաս տա նի մէջ կամ տեղ ւոյն վրան պէտք է կազ մա կեր պո ւին 

վերա պատ րաստ ման դասըն թացք ներ, որոնք պէտք է դուրս գան ձեւա
կա նու թե նէ: Հայաս տա նի մէջ անոնք պէտք է յանձ նո ւին Սփիւռքն ու 
սփիւռ քա հա յը ճանչ ցող կազ մա կեր պու թիւն նե րու, իսկ գաղութ նե րուն 
մէջ ըլլան լրջօ րէն կազ մա կեր պո ւած ու ամե նա կա րե ւո րը մէկ տե ղեն 
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բոլոր ուժե րը: Սփիւռ քի մէջ տակա ւին գոր ծող հազո ւա գիւտ հայա գի
տա կան ամբի ոն նե րը (ինչ պի սին է Պէյ րու թի Հայ կա զե ան Համալ սա
րա նի հայա գի տա կան ամբի ո նը, որ 1955էն ի վեր կը շնոր հէ հայա գի
տու թե ան «պսա կա ւոր արո ւես տից» [բակա լաւ րի] վկա յա կան) պէտք է 
դառ նան ուսու ցիչ պատ րաս տե լու հնոց ներ. պար զա պէս անհ րա ժեշտ 
է համախմ բո ւիլ:

4.– Յարա կից օժան դակ միջոց ներ
21–րդ դարուն, կրթա կան գոր ծըն թաց նե րէն անբա ժա նե լի է արտա–

դասագր քա յին միջոց նե րու՝ որմազդ նե րու, ֆիլ մե րու, դաս տի ա րակ
չա կան խաղե րու, համա կարգ չա յին ծրա գիր նե րու օգտա գոր ծու մը: 
Հայաս տա նի մէջ բաւա կան մեծա թիւ նման ծրա գիր ներ մշա կո ւած ու 
գիր քեր տպո ւած են. տպագ րու թե ան ու տեսա–ձայ նա յին ճար տա րա
գի տու թե ան յառա ջա ցու մով, մեծա պէս դիւ րա ցած է անոնց փոխա կեր
պու մը արեւմ տա հա յե րէ նի:

5.– Համա պա տաս խան դասա գիր քեր
Այսօր, Լիբա նա նի մէջ մասամբ կամ ամբող ջա կան կեր պով կը գոր

ծա ծո ւին հետե ւե ալ հայե րէ նի դասա գիր քե րը.
Ման կա պար տէզ.–«Պետիկն ու Գայ լը» եւ «Փոք րիկ Անին»՝ Լու սին 

Մալի քե ան
«Հայ րե նի Աղբիւր» Անժէլ Քիւրք ճե ան եւ Լիլիթ Տէր Գրի գո րե ան 

Նախակր թա րան/ման կա պար տէզ.–
«Ծիա ծան»՝ Արմե նակ Եղի ա յե ան
«Մրգաս տան»՝ Կարա պետ ճու հա րե ան
«Չորս Եղա նակ»՝ Աղաւ նի Ֆստըք ճե ան Միջ նա կարգ.–   «Հայ կա

րան»՝ Բենի ա մին Թաշե ան
«Հայ րե նի Աղբիւր»՝ Յարու թիւն Քիւրք ճե ան
«Դիւ րին Հայե րէն»՝ Կարօ Առա քե լե ան
«Տիր»՝ Ալեք սան Աթթա րե ան
«Գործ նա կան Քերա կա նու թիւն Հայե րէ նի»՝ Զարեհ Մել քո նե ան
Երկ րոր դա կան.– «Արդի Լայ Գրա կա նու թիւն»՝ Մու շեղ Իշխան
«Կեանք եւ Գրա կա նու թիւն»՝ Յարու թիւն Քիւրք ճե ան
Ասոնց մէ ամէ նէն հիներն են Լու սին Մալի քե ա նի ման կա պար տէ զի, 

Զարեհ Մել քո նե ա նի քերա կա նու թե ան, Բենի ա մին Թաշե ա նի հայե րէ
նի եւ Մու շեղ Իշխա նի գրա կա նու թե ան դասա գիր քե րը, ամէ նէն նորը՝ 
Աղաւ նի Ֆսւո ըք ճե ա նի նախակր թա րա նի դասա գիր քե րու շար քը:
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Նկա տե լի է, որ աշա կեր տին հիմ նա կան տկա րու թիւ նը կը սկսի միջ
նա կար գէն (9–րդ դասա րա նէն) ետք: Կրթու թե ան հիմ քը նախակր թա
րանն է, եւ բազ միցս փաս տո ւած է, որ նախակր թա րա նի մէջ, զորօ րի
նակ, լաւ ուղ ղագ րու թիւն սոր ված աշա կեր տը առնո ւազն մին չեւ դպրո ցը 
աւար տե լը չի կորսնց ներ ճիշդ գրե լու իր կարո ղու թիւ նը: Այնո ւա մե նայ
նիւ տարա ծո ւած իրո ղու թիւն է նաեւ, որ նախակր թա րա նէն ետք, հայե
րէ նով աւան դո ւող նիւ թե րու քանա կի ու դասա պա հե րու նուա զումն ու 
օտար լեզո ւով աւան դո ւող նե րուն՝ յաւե լու մը, ժխտա կա նօ րէն կ’ազդեն 
աշա կեր տին ե՛ւ հայե րէն լեզո ւամ տա ծո ղու թե ան, ե՛ւ բառա պա շա րին, 
ե՛ւ գրե լու կարո ղու թե ան վրան: Միջ նա կարգ դասա րան նե րու դասա
գիր քե րը, իրենց ուղ ղո ւա ծու թե ամբ, գրա կա նա մէտ են քան լեզո ւա
մէտ, իսկ երկ րոր դա կա նի գիր քե րը ամբող ջո վին գրա կա նու թե ան 
նուի րո ւած են. Մու շեղ իշխա նի նը կանգ կ’առնէ 1920ին, Քիւրք ճե ա նի
նը կը հաս նի 21րդ դարու մատոյց նե րը: Պիտի չմտնեմ գրա կա նու թե
ան դասա ւանդ ման հար ցե րուն մէջ. Պար զա պէս կ’ուզեմ մատ նան շել 
հետե ւե ա լը. Մու շեղ Իշխան, երբ կը գրէր իր դասա գիր քե րու շար քը, (Ա. 
հրա տա րա կու թիւն՝ 1974) աշա կեր տին հայե րէ նի մակար դա կը անհա
մե մատ կեր պով աւե լի բարձր էր. նոյ նիսկ Քիւրք ճե ան, որուն «Կեանք 
եւ Գրա կա նու թիւն» դասա գիր քե րուն երկու հատոր նե րը (հրա տա րա
կո ւած յաջոր դա բար 2003ին եւ 2004ին)իրենց թեմա տիկ բաժա նու մով, 
զանա զա նու թե ամբ, հարուստ բովան դա կու թե ամբ ու ման կա վար ժա
կան մշա կու մով ժամա նա կա կից ոչ–հայ կա կան դասա գիր քե րու չեն 
զիջիր, այսօ րո ւան հայ աշա կերտ նե րէն շատե րուն համար դժո ւար են, 
իսկ 5 –10 տարի ետք մեծա մաս նու թե ան համար դժո ւար պիտի թուին 
անոնք, նոյ նիսկ Լիբա նա նի մէջ:

Իբրեւ գրա կա նու թե ան մաս նա գէտ ցաւով պիտի ըսեմ, բայց իբրեւ 
այսօ րո ւան սփիւռ քա հայ սերուն դին հետ 18 տարի աշխա տած ու իրենց 
հոգե բա նու թիւ նը գէշ–աղէկ ճանչ ցող հայր եւ ուսու ցիչ, ստի պո ւած եմ 
ըսել, թէ գրա կա նու թե ան դասա ւանդ ման այսօ րո ւան մեթո տի կան» չի 
համա պա տաս խա ներ աշա կեր տին կարո ղու թե ան եւ դժբախ տա բար 
չի ալ ծառա յեր անոր անմի ջա կան պէտ քին ու անկէ մեր ակն կա լի
քին՝ սահուն եւ ճիշդ հայա խօ սու թիւն, բաւա րար հայե րէ նա գի տու
թիւն: Միջ նա կարգ–երկ րոր դա կա նի դասա գիր քե րը ձեւով մը պէտք է 
ամբող ջաց նեն նախակր թա րա նին մէջ սկսած գոր ծը՝ հայե րէն գրել–
կար դալ–խօսիլ սոր վեց նել: Նորէն ու նորէն կը կրկնեմ, ցաւ է ինծի 
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գրա կա նու թե ան լու սանց քայ նա ցու մը, եւ առայժմ առա ջարկ չու նիմ 
գրա կա նու թե ան դասե րուն վերա բե րե ալ, սակայն այսօր հայ վար ժա
րան նե րէ շրջա նա ւարտ կ’ըլլան խումբ մը տղաք եւ աղջիկ ներ, որոնց 
հազիւ 10%ը լաւ մակար դա կի հայե րէն գիտէ, 60–65%ը հազիւ կը 
բաւա րա րէ մեր ակն կա լի քը, իսկ 25–30%ը սոս կա լի օ րէն անգ րա գէտ 
է: Այս ամբող ջին մեծ մասը, յանուն նիշի, ուսու ցի չին սիրոյն, ստի պու
մի տակ եւ քիչեր՝ աւան դո ւած նիւ թը սիրե լու պատ ճա ռով, գէշ–աղէկ 
կ’իւրաց նեն գրա կա նու թե ան նիւ թը եւ կը մտա պա հեն որոշ ժամա նակ: 
Անոնք կրնան յիշել սա կամ նա գրո ղին գոր ծե րուն անուն նե րը, տալ 
որոշ գրա կան յատ կա նիշ ներ, կրնան վեր լու ծել պարզ բանաս տեղ ծու
թիւն մը, ոմանց մօտ զգա լի օ րէն կը մշա կո ւի գրա կան ճաշակ մը, կը 
յայտ նո ւի գրա կա նու թե ան նկատ մամբ հակում մը, սակայն երբ կար
դաս անոնց գրած շարադ րու թիւն նե րը կը զգաս բոպի կու թիւ նը անոնց 
հայե րէ նա գի տու թե ան:

Խնդի րը այն է, որ հայե րէն սոր վեց նե լու կոչո ւած նոյ նիսկ զուտ 
քերա կա նու թե ան դասա գիր քե րը, դուրս չեն ելլեր տեսա կա նի սահ
ման նե րէն. այն տեղ մատու ցո ւած պար տա կա նու թիւն նե րը յաճախ 
բռնազ բօ սիկ են եւ չեն յաջո ղիր կիրա ռա կան հայե րէն սոր վեց նել 
աշա կեր տին: Աթթա րե ան եւ Քիւրք ճե ան իրենց միջ նա կար գի դասա
գիր քե րուն մէջ լուրջ տեղ յատ կա ցու ցած են լեզո ւա կան վար ժու թիւն
նե րու, սակայն բաւա րար չեն: Հետե ւա բար, հայե րէ նի դասա գիր քե
րու ընթեր ցում–ըմբռ նում–վեր լու ծում աշխա տան քին համար պէտք է 
ընտ րել այն պի սի գրա կան կամ հրա պա րա կագ րա կան գրու թիւն ներ, 
որոնց նիւ թը սեր տօ րէն առն չո ւի աշա կեր տին կեան քին, մտա հո գու
թիւն նե րուն, խնդիր նե րուն, իսկ լեզուն՝ 21–րդ դարու գրա կան արեւմ
տա հա յե րէ նին: Լեզո ւի ու նիւ թի միաս նու թիւ նը, արդի ա կա նա ցու մը, 
համա պա տաս խա նու թիւ նը մեր այսօ րին, պիտի նպաս տեն հայե րէ նի 
գոր ծա ծա կան լեզու ըլլա լու գիտակ ցու թե ան զար գա ցու մին: Հայե րէ նի 
հան դէպ գիտակ ցա բար կամ ենթա գի տակ ցա բար դրսե ւո րո ւող արհա
մար հան քը ծնունդ է անոր «յետամ նաց» ըլլա լու համո զու մին: Կարե լի 
է թեր ու դէմ փաս տարկ ներ բերել վերո յի շե ալ գաղա փա րին մասին, 
սակայն երե ւոյ թը կարե լի չէ անտե սել: Արդի ա կան նիւ թը իր հետ պիտի 
բերէ ժամա նա կա կից լեզու, գրքա յին լեզուն պիտի փոխա կեր պո ւի 
մտա ծա կան–խօսակ ցա կա նի:

Լիբա նա նե ան պետա կան ծրագ րով 1998–99 կրթա կան տարեշր
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ջա նէն ի վեր, անգ լի ա կան եւ ֆրան սա կան գրա կա նու թիւ նը մաս չի 
կազ մեր պար տա դիր դասա նիւ թե րու ցու ցա կին. նոր պատ րաս տո ւած 
անգ լե րէն կամ ֆրան սե րէն գիր քե րու օրի նա կով կրնամ վկա յել, թէ 
անոնք կը ծան րա նան առա ւե լա բար արդի ա կան նիւ թե րու՝ ճար տա
րա գի տա կան, կեն սո լոր տա յին, ընկե րա յին խնդիր նե րու եւ նորու թիւն
նե րու վրան, կը շար ժեն աշա կեր տին հետաքրք րու թիւ նը եւ մայ րե նի 
լեզուն կը կապեն առօ րե ա յին ու անոր կը հաղոր դեն ժամա նա կա կից 
երանգ ներ:

Դժո ւար է անշուշտ բազ մա մե այ աւան դու թիւ նը խախ տել, Օշա կա
նի, ճանա շե ա նի, Թէօ լէ օ լե ա նի, Թաշե ա նի, Իշխա նի եւ ուրիշ նե րու 
դասա գիր քե րով արմա տա ւո րո ւած գրա կա նու թե ան դասե րու աւան
դոյ թը մոռա ցու թե ան մատ նել, սակայն կեան քը ունի իր պահանջ նե րը, 
նոր սերուն դը ունի իր իւրա յատ կու թիւն նե րը: Ուզենք թէ չու զենք, ԺԹ. 
դարու Զօհ րա պի, Երու խա նի, Օտե ա նի Պոլի սը իր Լաճի–Տիւ րիկ նե րով, 
քարի տեզ ճի նե րով ու թաղա կան նե րով, Ահա րո նե ա նի ու Փափա զե ա նի 
գիւ ղը, իր վաշ խա ռու նե րով ու ֆիտա յի նե րով, Նար դո սի ու Շիր վան զա
դէի Պաքուն ու Թիֆ լի սը, իրենց վաճա ռա կան նե րով ու բանո ւոր նե րով, 
ու նոյ նիսկ Վարու ժան, Սիա ման թօ, Թէքէ ե ան, Չարենց ու Իսա հա կե ան 
իրենց նիւ թե րուն ազգայ նու թե ամբ ու համա մարդ կայ նու թե ամբ դար
ձած են պեր ճանք: Ի տես համա տա րած անգ րա գի տու թե ան, երբեմն 
կը տարո ւիս մտա ծե լու, թէ ինչ պէտք այս բոլո րին, երբ աշա կեր տը չի 
կրնար սովո րա կան նիւ թի մը մասին 10–15 տող գրել, ընդու նե լի լեզո
ւով մը:

Հետե ւա բար, դասա գիր քե րու պատ րաստ ման որե ւէ փորձ, նախե
ւա ռաջ պէտք է նկա տի առնէ Սփիւռ քի կրթա կան առանձ նա յատ կու
թիւն նե րը, նոր սերուն դին հայա խօ սու թե ան մակար դա կը, եւ հիմ
նա կան շեշ տա ւո րու մը դնէ գործ նա կան, կիրա ռա կան ու արդի ա կան 
նիւ թե րու ու աշխա տանք նե րու վրան, զար գաց նե լու համար Սփիւռ քի 
մէջ հայա պահ պա նու թե ան հիմ նա կան գրա ւա կան նե րէն մին՝ հայա
խօ սու թիւ նը,  լեզո ւա–մտա ծո ղա կան  եւ  հաղոր դակ ցա կան  մակար
դակ նե րու վրայ։
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ՅԱԿՈԲ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
Հայագետ, ազգագրագետ, լեզվաբան
Սիրիա

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ

Նկա տէ ունե՛նալով որ նախորդ զեկոյց նե րը ա՛նդրա դար ձա՛ն 
սփիւռ քա հայ տար րեր գաղ թօ ճախ նե րու մէջ արեւմ տա հա յե րէ
նի ուսուց ման դպրո ցա կան մեր պայ ման նե րուն մասին զեկոյցս 
պիտի սահ մա նա փա կեմ խօսե լով միայն սու րի ա հայ իրա կա նու
թե ան մասին: Բոլո րիդ քաջ ծանօթ է, որ Սու րի ոյ մէջ Հայ դպրո ցը 
ունի հարուստ անցե ալ ու աւան դու թիւն: Մին չեւ Մեծ Եղեռն Սու րի ոյ 
տարած քին մէջ, ներա ռե ալ նաեւ Աղեք սանդ րէ թի սան ճա գը, գոր
ծած են շուրջ 56 հայ կա կան վար ժա րան ներ, իսկ նոր գաղու թի ձեւա
ւո րու մէն ետք հոն գոր ծած դպրոց նե րու թիւը հասած է 506 անու նի: 
Յետա գա յին, Աղեք սանդ րէ թի սան ճա գի Թուր քի ոյ կցու մին, 1947ի 
եւ 1962ի հայ րե նա դար ձու թե ան, արտա գաղ թի ու գիւ ղա կան շրջան
նե րու պար պու մին հետե ւան քով դպրոց նե րու թիւը մեծա պէս նուա
զե ցաւ:

Սու րի ա հայ դպրո ցը մին չեւ 1960ական թուա կան նե րը կատա րեց 
հսկա յա կան դեր նորա կազմ գաղու թի կեան քին մէջ: Սու րիա հասած 
ու տեղա ւո րո ւած հայու թե ան մեծ մասը այլա խօս ու բար բա ռա խօս 
էր: Գրա կան արեւմտ հա յե րէ նը հայ դպրո ցի շնոր հիւ դար ձաւ ընդ հա
նուր խօսակ ցա կան լեզու մարե լով թրքա խօ սու թիւ նը, քրտա խօ սու
թիւ նը, բար բա ռա խօ սու թիւ նը եւ, մասամր, հին գաղու թէն ժառանգ 
մնա ցած արա բա խօ սու թիւ նը: Կարե լի է հաս տա տա պէս ըսել, որ Սու
րի ոյ ամբողջ տարած քին հայ դպրո ցը փայ լուն կեր պով կատա րեց 
պատ մա կան այդ առա քե լու թիւ նը նորա կազմ գաղու թիւն երկ րորդ ու 
երրորդ սերունդ նե րուն համար գրա կան արեւմ տա հա յե րէ նը վերա ծե
լով խօսակ ցա կան հայե րէ նի:

Ընդ հուպ մին չեւ Սու րի ոյ անկա խա ցու մը, մասամբ նաեւ մին չեւ 
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1960–ական թուա կան նե րը, հայ կա կան նախակր թա րան նե րու մեծա
մաս նու թե ան համար ուսուց ման գլխա ւոր լեզուն հայե րէ նը մնաց: 
Հայե րէ նով կը դասա ւան դո ւէ ին նախակր թա րան նե րու գրե թէ բոլոր 
դասա նիւ թե րը հայե րէ նի, Հայոց պատ մու թե ան, կրօ նի կող քին նաեւ 
թուա բա նու թիւ նը, իրա գի տու թիւ նը, աշխար հագ րու թիւ նը: 1967ին սու
րի ա կան պետու թիւ նը կտրուկ միջո ցա ռում ներ ձեռք առաւ իր երկ րի 
կրթա կան ազգա յին ծրա գի րը իրա գոր ծե լու երկ րի բոլոր դպրոց նե
րուն, այդ թուին նաեւ հայ կա կան վար ժա րան նե րուն մէջ:

Այդ փոփո խու թիւն նե րուն հետե ւան քով հայ դպրո ցը երկ րի կրթա
կան ընդ հա նուր համա կար գին մէջ ունե ցաւ հետե ւե ալ յատ կա նիշ նե րը.

– Տառա ցի օ րէն ընդու նեց պետա կան ծրա գի րը նախակր թա րա նի, 
միջ նա կար գի եւ երկ րոր դա կա նի մէջ:

– Հայե րէ նով դասա ւան դո ւող բոլոր նիւ թե րը դուրս դրո ւե ցաւ դպրո
ցա կան ծրա գի րէն: Անոնց կար գին դասա ցոյ ցէն դուրս դրո ւե ցան նաեւ 
հայոց պատ մու թե ան, Հայաս տա նի աշխա հագ րու թե ան, հայ մշա կոյ թի 
դասե րը: Կրօ նա գիտւ թիւ նը պետա կան ծրա գի րի մէջ կը մտնէ շաբա թա
կան երկու պահով: Արտօ նո ւե ցաւ որ ոչ պետա¬կան քննու թե ան դասա
րան նե րուն մէջ այդ նիւ թը դասա ւան դո ւի հայե րէ նով յարա նո ւա նու թե անց 
կող մէ պատ րաս տո ւած դասա գիր քե րով, իսկ պետա կան քննու թե ան 
պատ րաս տո ւող դասա րան նե րու մէջ արա բե րէ նով, բոլոր քրիս տո նե այ 
համայնք նե րուն կող մէ ընդու նե լի պետա կան դասա գիր քով:

– Հայե րէ նի ուսու ցու մը սահ մա նա փա կո ւե ցաւ շաբա թա կան չորս 
ժամի մէջ իբրեւ պաշ տա մուն քա յին կամ ծիսա կան լեզու: Հայե րէ նի 
ուսուց ման պատաս խա նա տուն եր նկա տո ւի դպրո ցի սեփա կա նա
տէ րը, ան դասա գիր քը կը հայ թայ թէ, ուսու ցի չին որա կա ւո րու մը կը 
հաս տա տէ ու կը ներ կա յաց նէ կրթա կան նախա րա¬րու թե ան հաւա
նու թե ան: Հայե րէ նը իբրեւ դասա նիւթ թէեւ արտօ նե լի է տրո ւած պայ
ման նե րուն մէջ, բայց չի մտներ կրթա կան պետա կան ծրագ րին մէջ, 
հետե ւա բար աշա կեր տի ընդ հա նուր միջի նին մէջ չի մտներ, նիշով չի 
գնա հա տո ւիր, մէկ խօս քով աշա կեր տի կար գա փո խու թե ան կամ որա
կա ւոր ման մէջ ոչ մէկ նշա նա կու թիւն ունի:

– Պետա կան դպրոց նե րէն զանա զա նո ւե ցաւ միայն սեփա կան կամ 
մաս նա ւոր վար ժա րա նի հան գա ման քով, բայց դրո ւե ցաւ նախա րա րու
թե ան կող մէ նշա նա կո ւած պետա կան տնօ րէ նի անմի ջա կան հսկո ղու
թե ան տակ: Հայ տնօ րէ նը, որ սեփա կա նա տի րոջ ներ կա յա ցու ցիչն է, 
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դպրո ցա վա րու թիւ նը կր կատա րէ պետա կան տնօ րէ նի անմի ջա կան 
հսկո ղու թե ան տակ:

– Հայ վար ժա րա նը, իբրեւ սեփա կան վար ժա րան, վճա րո վի է, բայց 
կրթա թո շա կի սահ մա նում նե րը կը կատա րո ւին կրթա կան նախա րա
րու թե ան կող մէ: Հայ ծնող քը կրթա թո շա կը կը վճա րէ միայն անոր 
համար, որ իր զաւա կը հայ կա կան դպրոց կը յաճա խէ ու կը ստա
նայ հայե ցի դաս տի ա րա կու թիւն: Հայ դպրո ցին նիւ թա պէս նեցուկ կը 
կանգ նին եկե ղե ցին, հայ րե նակ ցա կան միու թիւն նե րը, կրթա կան Ֆոն
տե րը, անհատ բարե րար նե րը եւ համա հայ կա կան հաս տա տու թիւն
ներ, որոնց յատ կա ցում նե րը կը գոցեն աշա կեր տու թե ան շուրջ քառա
սուն տոկո սը կազ մող ձրի ա վարժ նե րուն պարտ քը: Դժո ւար է գտնել 
հայ դպրո ցա կան մը, որ նիւ թա կան պար տա ւո րու թիւն նե րու համար 
զրկո ւած մնայ հայ դպրո ցէն:

– Ուսուց չա կան կազ մի հայ թայ թու մը կը կատա րէ սեփա կա նա
տի րոջ ներ կա յա ցու ցի չը նախա րա րու թե ան տուած պայ ման նե րուն 
համա ձայն ու կը հաս տա տո ւի անոր կող մէ:

– Հայ կա կան վար ժա րա նը օրէն քով չի կրնար աշա կերտ որո շել, 
այլ խօս քով դպրոց կրնայ մտնել որե ւէ ազգի կամ կրօն քի պատ կա նող 
անձ, դպրոցր չի կրնար առար կել, բայց այն պարա գա յէն երբ բաւա
րար տեղ չու նի:

1967ին, այս պայ ման նե րը րնդու նե ցին ու գոր ծե լու արտօ նու թիւն 
ստա ցան երկ րի հայ առա քե լա կան եւ աւե տա րա նա կան համայնք նե
րու դպրոց նե րը: Հայ կաթո ղի կէ համայն քի դպրոց նե րը փակո ւե ցան 
կամ գրա ւո ւե ցան, որով հե տեւ չու զե ցին գոր ծել այս պայ ման նե րով: 
1973ին հայ կաթո ղի կէ համայն քը համա ձայ նե լով այս պայ ման նե րուն 
յատուկ արտօ նու թիւն ունե ցաւ իր դպրոց նե րը վերա բա նա լու:

Սու րի ա հայ գաղու թը կը հաշո ւէ 65–70 հազար անձ: Ունի 42 դպրոց, 
41–ը՝ ամէ նօ րե այ, 1–ը միօ րե այ: Ըստ տեղի.– Հալէպ` 19, Դամաս կոս` 
7, Քեսապ` 3, Լաթա քիա, Եագու պիէ, Տերիք, Թէլ Ապի ատ, Ռաս–Ուլ–
Այն, մէկա կան, Հասի չէ՝ 2, Ռագ գա` 2, Գամիշ լի` 3: Միակ միօ րե այ 
վար ժա րա նը կը գոր ծէ Տէր Զօրի մէջ: Ըստ մակար դա կի.– առան ձին 
ման կա պար տէզ` 3, ման կա պար տէզ–նախակր թա րան` 28, մին չեւ 
միջ նա կարգ` 14, մին չեւ երկ րոր դա կան եւ կամ միջ նա կարգ–երկ րոր
դա կան` 9: Ընդ հա նուր աշա կեր տու թիւն` 16329: Ըստ պատ կա նե լի ու
թե ան.– 21–ը ազգա յին` 7084 աշա կեր տով, 5–ը առա քե լա կան միու թե
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նա կան` 2424 աշա կեր տով, 5–ը աւե տա րա նա կան` 1884 աշա կեր տով, 
11–ը կաթո ղի կէ` 4937 աշա կեր տով: Աւետ. երեք դպրոց ներ կը համա
րո ւին հայա պատ կան, բայց հայե րէ նի դասըն թացք ներ չու նին, աշա
կեր տու թիւ նը բաղ կա ցած է օտար նե րէ, կաթո ղի կէ դպրոց նե րէն հին
գը նոյն պէս օտա րազ գի են, մասամբ արա բա խօս հայեր: Վեր ջին նե րը 
հայե րէն դասեր ունին: Այս դպրոց ներ ու ոչ հայ աշա կեր տու թիւ նը շուրջ 
4400 անձ է:

Ասոնց մէ զատ Հալէ պի մէջ կը գոր ծէ նաեւ «Արե ւիկ» թերաճ նե րու 
վար ժա րա նը:

Հայե րէ նի ուսուց ման այս նոր պայ ման նե րուն մէջ սու րի ա հայ դպրո
ցը պէտք է վերա տե սու թե ան ենթար կէր իր բոլոր միջոց նե րը: Նախ կին 
միջոց նե րը արդէն պիտա նի չէին: Յարա նո ւա նա կան իշխա նու թիւն նե
րու, ուսում նա կան–հոգա բար ձա կան եւ ուսուց չա կան կազ մե րու կող մէ 
հայե րէ նի ուսուց ման դժո ւա րու թիւն նե րու շուրջ եղած քննար կում նե րը 
սեղա նի վրայ կը դնէ ին գլխա ւո րա բար հետե ւե ալ խնդիր նե րը:

ԱՌԱ ՋԻՆ ԽՆԴԻՐ– ԴՊՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՄԱԿԱՐ ԴԱԿ ԵՒ ԾՐԱ ԳԻՐ
Կրթա կան նոր ծրա գի րով սեփա կան վար ժա րան նե րը կը պահէ ին 

իրենց նախ կին մակար դակ նե րը` ման կա պար տէզ, նախակր թա րան, 
միջ նա կարգ եւ երկ րոր դա կան: Արտօ նու թիւն չկար սեփա կան նոր 
վար ժա րան ներ բանա լու կամ մակար դա կը բարձ րաց նե լու: Նախա
պէս հայե րէ նի ուսու ցու մը բաւա րար էր նախակր թա րան նե րու մէջ, 
տրո ւած ըլլա լով որ քերա կա նու թե ան ուսու ցումն ալ կ’աւար տէր վեցե
րորդ կար գին: Հիմա նախակր թու թիւ նը անբա ւա րար պիտի ըլլար: 
Հետե ւա բար հայե րէ նի ուսուց ման ծրա գի րը պէտք է վերա տե սու թե ան 
ենթար կո ւէր:

ա. ՄԱՆ ԿԱ ՊԱՐ ՏԷԶ – Պետա կան կրթա կան համա կար գին մէջ 
ման կա պար տէ զը կրթա կան մակար դակ չէ, այսու հան դերձ սեփա կան 
վար ժա րան նե րուն արտօն¬ուե ցաւ ման կա պար տէզ ունե նալ առան
ձին կամ նախակր թա րա նին կից: Պետա կան օրէն քով նախակր թա րան 
մուտ քի տարի քը եօթը որո շո ւե լէն ետք` մեր քառա մե այ ման կա պար
տէզ նե րը դար ձան եռա մե այ, չորս–վեց տարե կան փոք րե րու համար:

ա., ՆԱԽԱԿՐ ԹԱ ՐԱՆ. Նկա տի ունե նա լով որ երկ րի հիմ նա կան 
կրթու թիւ նը վեցա մե այ էր, նախակր թա րա նէն շրջա նա ւարտ նե րը կը 
նետո ւէ ին կեան քի կամ հայ կա կան միջ նա կարգ եւ երկ րոր դա կան 
վար ժա րան չգտնե լով իրենց շրջա պա տին մէջ կը մտնէ ին ոչ հայ կա
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կան վար ժա րան ներ: Նախակր թա րա նը պէտք է ջանք թափէր սահուն 
ընթեր ցա նու թե ամբ մը, նախակր թա րա նի այլա լե զու դասա նիւ թե րուն 
համա¬պատաս խան հայե րէն բառամ թեր քով մը, ընդու նե լի գրա վար
ժու թե ամր մը եւ քերա կա նա կան տար րա կան գիտե լիք նե րով ապա հո
վե լու իր շրջա նա ւարտ նե րը:

բ. ՄԻՋ ՆԱ ԿԱՐԳ. Հալէ պի մէջ հինգ վար ժա րան ներ ունէ ին միջ նա
կարգ բաժին ներ, իսկ մէկա կան հատ Դամաս կոս եւ Գամիշ լի: 2003–ին 
Սու րի ոյ կրթա կան նոր օրէն քով հիմ նա կան կրթու թիւ նը դար ձաւ իննա
մե այ: Հայ նախակր թա րան նե րը, անոնք որ իրենց կից չու նէ ին երկ
րոր դա կան վար ժա րան ներ, բարձ րա ցան իննե րորդ կարգ (Հալէպ` 3, 
Քեսապ եւ Լաթա քիա` մէկա կան, Դամաս կոս` 2. ասոնց մով միջ նա
կար գե րու թիւը բարձ րա ցաւ 14–ի): Այդ պի սով հայ դպրո ցա կան նե րու 
շատ աւե լի մեծ թիւ մը առիթ ունե ցաւ հայ կա կան իննա մե ա այ կրթու
թիւն ունե նա լու: Միջ նա¬կար գի երեք կար գե րուն մէջ տար րա կան 
քերա կա նու թիւ նը կրնար տրո ւիլ աւե լի համա կար գե ալ ձեւով: Միջ
նա կար գե րէ շրջա նա ւարտ նե րը անհա մե մատ աւե լի լաւ զինո ւած են 
հայե րէ նով ու որոշ պատ կե րա ցում ունին արդէն հայ գրա կա նու թե ան 
(մանա ւանդ սփիւռ քա հայ եւ հայ րե նի), Հայոց պատ մու թե ան ու Հայ 
մշա կոյ թի մասին:

գ. ԵՐԿ ՐՈՐ ԴԱ ԿԱՆ.– Նոր պայ ման նե րու լnյuին տակ` լեզnւի 
nւunւցմՔն երրորդ մակար դակ մըն ալ անհ րա ժեշտ կը դառ նար, որմէ 
պիտի օգտnւէին հայ կա կան երկրnրդա կան վար ժա րան ներ յաճախnղ 
հայ դպրnցական նե րը: Այդ պիuին միՔյն երեքն էին, երեքն ալ ՀՔլէ
պի մէջ` Ազգա յին Քարէն Եփփէ ճեմա րան, ՀԲԸՄ–ի Լազար Նաճա
րե ան Երկրnրդա կան Վար ժա րան եւ Կիլի կե ան Ճեմա րան: Այuտեղ 
յաճախnղ հայ դպրnցական նե րը ման կա պար տէ զէն ետք առիթ կ’nւնե
նա յին տաuներ կա մե այ հայ կա կան կրթու թիւն uտանալnւ, ինչ որ եթէ 
լաւա պէu կազ մա կերպnւէր` կրնար լաւ արդիւնք nւնենՔլ: Այդ երեք 
ճեմա րան ներն ալ եղՔն վեր ջին քառաuնամե ա կին unւրի ա հայ իրա
կանnւթե ան մէջ այն դարբնnցնե րը, nրnնց շրջա նա ւարտ նե րը տեղ 
առին unւրի ա հայ թէ արտերկ րի մեր կրթա կան, գրա կան, մշակnւթա
յին, ազգա յին ու հան րա յին թէ կազ մա կերպ չա կան կեան քին մէջ:

Երկ րին մէջ իննա մե այ պար տա դիր կրթnւթե ան Քնցնե լէ ետք մեր 
համայն քա յին իշխա նու թիւն նե րը կրթա կան նախա րարnւթե ան դիմե
ցին միջ նա կարգ վար ժա րան նե րը երկրnրդա կան բաժնnվ օժտե լու 
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արտօնnւթե ան խնդրՔնքnվ: Մեր դպրnցական շրջա նակ նե րը ամէն 
ճիգ կատա րե ցին պահան ջո ւած պայ ման նե րը լրաց նելnւ եւ երկրnրդա
կան վար ժա րա նի բաժին nւնե նալnւ հոն ուր առհա սա րակ չկար հայ
կա կան երկրnրդա կան վար ժա րան: Վեր ջին հին գա մե ա կին արդէն 
Հալէ պի մէջ nւնե ցանք նոր երկրnրդա կան վար ժա րան ներ ինչ պէu 
Կրթաuիրաց Վար ժա րա նը, Հայ Աւե տա րա նա կան Բեթէլ Վար ժա րա
նը: Հալէ պի մէջ հայ կա կան հիմ նաւnր կրթու թիւն ջամբnղ երկրnրդա
կան վար ժա րան ներnւ թիւը բարձ րա ցաւ հին գի: Այu օրէն քը օրհ նու
թիւն եղՔւ յատ կա պէu շրջան ներnւ համար: ՔեuՔպի Ուunւմնաuիրաց 
Վար ժա րա նը, ԳՔմիշ լի Ազգ. Եփրատ Վար ժա րա նը, նnյնպէu nւնե
ցան ճեմա րա նա կան բաժին: Ման կա պար տէ զէն ետք տաuներ կա մե
այ հայ կա կան կրթու թիւն uտանալnւ հնա րաւnրnւթիւն nւնեցnղ հՔյ 
դպրnցական ներnւ թիւը բազ մա պատկnւեցՔւ:

Չհաշnւած քանի մը մաuնակի ու փոքր պարա գա նե րէ` unւրի ա
հայ գաղnւթը դպրnցական խնդիր չու նի: Ան համայն քի գրե թէ բոլոր 
դպրnցական ներnւն համար ապա հո ված է հայ կա կան նախակրթnւթիւն, 
մաuամբ նաեւ միջ նա կարգ եւ երկ րոր դա կան հայ կա կան կրթու թիւն:

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ԽՆԴԻՐ. ԴԱUԱԳԻՐ ՔԵՐ
Ման կա պար տէզ.– Սու րի ոյ մեր բոլոր դպրnցներnւն մէջ ման կա

պար տէ զը, ի հեճnւկu երկ րի կրթՔկՔն ծրա գի րին, nւunւմնա կան 
մակար դակ է, ուր փոք րի կը կան ցը նէ երեք տարի` Բող բոջ, Կոկոն, 
ԾՔղիկ: Հոն` չnրu–վեց տարե կան մանnւկներnւն լեզուն կը բացnւի 
երգե րով, ասք–խաղե րով, կեն դա նի թատրnնnվ, նմանnղական 
խաղերnվ, կը վարժnւի թիւե րուն, գոյ նե րուն ու գիծե րուն: Ման կա պար
տէ զը այն տեղն է, ուր պիտի բացnւի ու ծՔղկի մեր փոք րիկ նե րուն 
մայ րե նին: Մանnւկը հոն կը unրվի հայե րէն այբnւբե նը, գիրեր կապել, 
կարդՔլ: Ման կա պար տէ զէն նախակր թա րան անցնnղ փոք րի կը պէտք 
է ինք նու րույն կար դալnւ կարnղnւթիւն ձեռք բերած ըլլայ: Ունի ընթեր
ցանnւթե ան ու գրաւnր   վՔրժnւթիւն նե րու երկՔր պար տա կա նու թիւն
ներ:

Ման կա պար տէ զի մէջ կ’օգտագnրծnւէին երկու դաuագիր քեր` 
Լիւuի Մալի քե ա նի դաuագիր քերnւ շար քը եւ Ա. Sէր–Գրիգnրեա նի 
Այբ բե նա րա նը: Դժգո հու թիւն ներ կային: Երկար քննարկnւմնե րէ ետք 
տարի մը առաջ Բերի ոյ Թեմի Ուunւմնա կան   Խոր հուր դը   շրջա
նառnւթե ան   դրաւ իր հրա տա րակnւթիւ նը, զոր պատ րաս տե ցին խումբ 
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մը սու րի ա հայ ման կա պար տիզ պա նու հի ներ հայ րե նի ման կա վար ժու
հի Ժիւ լի էտ տա Կիւ լա մի րե ա նի ղեկա վա րու թե ամբ:

Նախակր թա րան.– 1967ին ստեղ ծո ւած նոր պայ ման նե րուն թելադ
րու թե ամբ հայե րէ նի դասա գիր քե րը աէտք է լուրջ վերա տե սու թե ան 
ենթար կո ւէ ին: Գոր ծող դասա գիր քե րը մէկէ աւե լի աատ ճառ նե րով 
արդէն չէին կրնար ծառա յել սու րի ա հայ դպրո ցին: Ընտ րո վի դասեր 
կատա րե լը ունէր բազ մա թիւ անպա տե հու թիւն ներ: Սփիւռ քի մէջ կազ
մո ւած ու հայ րե նի քէն առա քո ւած բոլոր դասա գիր քե րը փոր ձի դրո ւե
ցան ու ակն կա լո ւած արդիւն քը չտո ւին: Ուսում նա կան բարձ րա գոյն 
մար մին ներ համա տեղ փոր ձեր ալ կատա րե ցին հար ցին ըստ էու թե
ան լու ծում գտնե լու համար, բայց արտա քին սփիւռք կամ հայ րե նիք 
իրենց դիմում ներր արդիւնք չտո ւին: Սու րի ա հայ դարո ցին առջեւ դրո
ւած խնդի րը հետե ւե ալ էր.– Ապա հո վել արեւմ տա հա յե րէ նի հարուստ 
ժառան գու թիւ նը: Բայց տրո ւած ըլլա լով որ հայե րէ նով ուսու ցո ւող 
բոլոր նիւ թե րը դուրս դրո ւե ցան ծրա գի րէն, կը մնար փրկել այն լեզո
ւա կան ատաղ ձը, որ կը մատու ցո ւէր թուա բա նու թե ան, հան րա հա շի ւի, 
երկ րա չա փու թե ան, իրա գի տու թե ան, մարմ նա կազ մու թե ան եւ մնա
ցե ալ բոլոր գիտու թիւն նե րով, զորս արդէն դարո ցա կա նը կը ստա նար 
միայն արա բե րէն: Մեր նախ կին ընթեր ցա րան նե րը եւ գրա կա նու թե
ան դասա գիր քե րը չէին կրնար այդ բացը լրաց նել, չէին կրնար նաեւ 
հայոց պատ մու թե ան, Հայաս տա նի աշխար հագ րու թե ան եւ առհա սա
րակ հայ մշա կոյ թին հետ կապո ւած բառամ թեր քը եւ լեզո ւամ տա ծո ղու
թիւ նը փոխան ցել դարո ցա կա նին, պահել մայ րե նի լեզո ւին անա ղար
տու թիւ նը ու հարս տաց նել զայն:

Այս անհ րա ժեշ տու թե նէն մեկ նե լով սու րի ա հայ գաղու թի որոշ դարո
ցա կան ցան ցեր ձեռ նա մուխ եղան նոր դասա գիր քե րու պատ րաս տու
թե ան: Եղան քանի մը փոր ձեր: Բերի ոյ թեմի Ուսում նա կան Խոր հուր
դը ներ կա յա ցուց իր առա ջադ րան քը, ու տողերս գրո ղը 1989–1993 
թթ. կազ մեց նախակր թա րա նի «Հայե րէ նի Դասա գիրքս» շար քի վեց 
գիր քե րը: Շար քը մեր նախ կին քերա կա նու թե ան դասա գիր քե րուն եւ 
ընթեր ցա րան նե րուն աւան դա կան կառոյ ցը չու նի: Ան գործ նա կան 
դասա գիրք է, որ կը լրաց նէ դարո ցա կա նին տար րա կան քերա կա նա
գի տու թե ան պահանջք նե րը զանա զան վար ժու թիւն նե րու միջո ցով: 
Աշա կեր տը կը կար դայ ու կը հասկ նայ արե ւե լա հա յե րէն: Ընթեր ցում
նե րը կը միտին զար գաց նել դպրո ցա կա նին պատ մա կան, աշխար
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հագ րա կան ծանօ թու թիւն նե րը, վար ժու թիւն նե րու ընդ մէ ջէն հայե րէ նով 
կիւ րաց նէ արա բե րէն լեզո ւով գրե թէ նոյն օրե րուն անցած գիտա կան 
նիւ թե րու բառամ թերքր եւ այլ: Շար քը ունի ուղե ցոյց եւ գրա վար ժու թե
ան տետր:

Շար քը յաջո ղու թե ամբ կօգ տա գոր ծո ւի սու րի ա հայ դպրոց նե րու 
(ոչ միայն Ազգա յին վար ժա րան նե րու), այլ նաեւ Քուէյ թի, Յոր դա նա
նի, Եգիպ տո սի, Իրա քի, Պուլ կա րի ոյ, ԱՄՆի եւ այլն երկիր նե րու մէջ, 
ոչ միայն ամէ նօ րե այ, այլեւ արտա սահ մա նի շատ մը միօ րե այ դպրոց
նե րու կող մէ:

Դասա գիր քե րը յարա տեւ վերա տե սու թե ան կարիք ունին, մանա
ւանդ այն պի սիք, որոնք իրենց կազ մու թե ան հիմ քին մէջ նկա տի ունին 
միւս օտա րա լե զու դասա գիր քե րը: Անոնց կրած փոփո խու թիւն նե րուն 
հետ քայլ պահելր անհ րա ժեշտ է:

Միջ նա կարգ.– Միջ նա կար գի մէջ լեզո ւի ու գրա կա նու թե ան երկու 
հաս տա փոր դասա գիր քե րը չէին սպա ռիր տրո ւած ժամա նա կին ու 
պայ ման նե րուն մէջ: Ընտ րո վի դասե րը հոս աւե լի անպա տեհ էին, յատ
կա պէս կր տու ժէր լեզո ւի ուսու ցու մը: Այդ իսկ պատ ճա ռով հոս եւս փոր
ձեր եղան տեղա կան պայ ման նե րուն յար մարց նել գրա կա նու թե ան ու 
լեզո ւի ծրա գի րը: Վեր ջի նը, Ուսում նա կան Խորհր դի առա ջադ րան քով 
տողե րուս գրո ղը այս տարի ամբող ջա ցուց Միջ նա կարգ վար ժա րան
նե րու հայե րէ նի դասա գիր քի շար քի երեք գիր քե րը` «Անդաս տան», որ 
կազ մո ւած է լեզու եւ գրա կա նու թիւն համա տեղ մատու ցե լու առա ջադ
րան քով, ու անշուշտ դպրո ցա կան յարա կից նիւ թե րու աշխարհն ալ 
հնա րա ւոր չափով մատու ցե լու ճիգով մը: Հոս դպրո ցա կան քերա կա
նու թիւ նը կը մատու ցո ւի երկ րորդ մակար դա կով, հնչիւ նա բա նու թիւն, 
բառա կազ մու թիւն, շարա հիւ սու թիւն եւ ձեւա բա նու թիւն, աւե լի համա
կար գո ւած ձեւով: Շար քը միեւ նոյն ատեն աշխա տան քի տետր է:

Երկ րոր դա կան.– Երկ րոր դա կա նի մէջ 1967ին ստեղ ծո ւած նոր պայ
ման նե րու լոյ սին տակ ծրա գի րի փոփո խու թիւն չէր կատա րո ւած տաս
նա մե ակ նե րէ ի վեր: Հոն սովո րա բար, երեք կար գե րուն մէջ, կը ներ
կա յա ցո ւէր հայ նոր գրա կա նու թիւ նը (արե ւե լա հայ եւ արեւմ տա հայ) 
իր ենթաշր ջան նե րու ժամա նա կագ րա կան կար գով: Վեր ջին դասա
գիր քերն են Մու շեղ Իշխա նի հայ գրա կա նու թե ան շար քի երեք գիր քե
րը: Տեսակ մը հայ նոր գրա կա նու թե ան պատ մու թիւն: Քննար կում նե րը 
ցոյց կու տային ատոր եԲւ ժամա նա կա վէպ, եԲւ անտե ղի ըլլա լը, մինչ 
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կարե ւո րու թե ամր կը նշո ւէր գրա կա նու թե ան պատ մու թե ան ուրո ւագ ծի 
կող քին գրա կան ճաշակ ստեղ ծե լու եւ յատ կա պէս աշա կեր տի լեզո ւա
կան–շարա հիւ սու թե ան գիտե լիք նե րը աւե լի ով հարս տաց նե լու, գրա
ւոր խօս քի զար գաց ման անհ րա ժեշ տու թիւ նը: Հոս եւս գրա կա նու թիւն–
լեզու համադ րե ալ ձեռ նարկ մը տրո ւած ժամա նա կը աւե լի արդիւ նա ւոր 
օգտա գոր ծե լուն պիտի ծառա յէ: Այդ ծրա գի րին համա ձայն դասա գիրք 
ունե նա լու քայ լեր առնո ւած են արդէն: Երկ րոր դա կա նի շրջա նա ւար տը 
յար մար ծրագ րի մը իրա գործ ման պարա գա յին պէտք է հիմ նա ւոր ու 
ընդու նե լի մակար դակ մը ապա հո վէ հայե րէ նի մէջ եւ օժտո ւած ըլլայ 
հայա գի տա կան տար բեր մար զե րու մասին բաւա րար ծանօ թու թե
ամբ:

ԵՐՐՈՐԴ ԽՆԴԻՐ. ՈՒՍՈՒ ՑԻՉ.– Նախակր թա րա նի համար ուսու
ցիչ հայ թայ թե լը մեծ հարց մը չէր եղած սու րի ա հայ դպրո ցին համար 
գէթ մին չեւ 1770–ական թուա կան նե րը: Երե ւան եկաւ,  որ նոր պայ ման
նե րու մէջ մեր երկ րոր դա կան վար ժա րան նե րու շրջա նա ւարտ նե րէն 
ամէ նէն փայ լուն նե րը միայն ատակ են այդ գոր ծը կատա րե լու: Միջ նա
կարգ երկ րոր դա կան վար ժա րան նե րու մէջ ուսու ցի չի բացը կը լրաց նէ
ին գլխա ւո րա բար դպրե վան քե րէ շրջա նա ւարտ կամ հայա գի տա կան 
բարձ րա գոյն ուսում ստա ցած հատու կենտ անձեր: Եօթա նա սու նա
կան նե րուն դպրո ցա կան բոլոր հանգ րո ւան նե րուն ալ հայա գի տա կան 
բարձ րա գոյն ուսում ստա ցած, բայց մանա ւանդ արեւմ տա հա յե րէ նի 
քաջ գիտակ ուսու ցիչ նե րու փնտռտու քը մեծ չափե րու հասաւ: Երե ւա նէն 
շրջա նա ւարտ նե րը չէին կրնար այդ բացը լրաց նել: Այդ իսկ նպա տա կով, 
ինչ պէս Պէյ րու թի մէջ (Հիւ սի սե ան եւ Համազ գա յի նի հայա¬գիտա կան 
կեդ րոն ներ) Հալէ պի մէջ եւս հայա գի տա կան հիմ նարկ ներ գոր ծե ցին: 
Ասոնց մէ այժմ կը գոր ծէ միայն Հալէ պի Համազ գա յի նի Հայա գի տա
կան Հիմ նար կը, 1996էն ի վեր: Վեր ջերս լրիւ ծրագ րով սկսաւ գոր ծել 
նաեւ Պէյ րու թի Հայ կա զե ան Համալ սա րա նի Հայա գի տա կան բաժի
նը: Այս հիմ նարկ նե րուն նպա տակն է նախ արեւմ տա հա յե րէ նի քաջ 
գիտակ ուսու ցիչ ներ պատ րաս տել, որ բաւա րար ծանօ թու թիւն ունին 
նաեւ Հայոց Պատ մու թե ան, Հայաս տա նի աշխար հագ րու թե ան, Հայ 
մշա կոյ թի ու Հայ Դատի մասին: Ոմանք արդէն գոր ծի վրայ են:

Հայա գի տա կան այս հիմ նարկ նե րու գլխա ւոր հար ցը ոչ թէ ուսա նո
ղու թե ան թիւն է, այլ` որա կը: Ընդ հա նուր երե ւոյթ է, որ հայա գի տա կան 
այս հիմ նարկ նե րուն կը դիմեն այն ուսա նող նե րը, որոնց համար երկ րի 
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համալ սա րան նե րուն մէջ տեղ չի մնար: Ուսա նող ընտ րե լու հնա րա ւո
րու թիւն չկայ: Ինչ պէ՞ս ընել: Մեր ուսու ցիչ նե րը իբրեւ ռոճիկ պետա կան 
սահ մա նո ւած ռոճի կէն ցած չեն ստա նար: Կարե լի՞ է աւե լի վճա րել, ոչ 
թէ յաւե լե ալ աշխա տան քի համար, այլ հիմ նա կան դասին համար, ու 
աւե լին պահան ջել հայե րէ նի ուսու ցի չէն: Այս հար ցը լու ծե լու պարա
գա յին գու ցէ մենք որա կա ւոր ուսա նող ներ ունե նանք ու որա կա ւոր 
շրջա նա ւարտ ներ մատու ցենք հայ դպրո ցին:

 ԵՐՐՈՐԴ ԽՆԴԻՐ. ՀԱՅԵ ՐԷ ՆՈՎ ՈՒՍՈՒ ՑԱ ՆԵ ԼԻ ԱՅԼ ՆԻՒ ԹԵ ՐՈՒ 
ՊԱՐԱ ԳԱՅ
Մար զան քի, գծագ րու թե ան, երաժշ տու թե ան եւ վեր ջերս` համա

կար գի չի դասա նիւ թե րը պետա կան ծրագ րի մաս կը կազ մեն, սակայն 
հնա րա ւո րու թիւն ներ ունին լայ նօ րէն օգտա գոր ծո ւե լու հայ դպրո ցի 
նպա տակ նե րուն համար: Այդ պահե րը հայե րէ նա խօ սու թե ան եւ հայե
ցի դաս տի ա րա կու թե ան հրա շա լի առիթ ներ են: Մեր դպրոց նե րուն մէջ 
այդ նիւ թե րուն համար նշա նա կո ւած ուսու ցիչ նե րը ոչ միայն կարգ մը 
մար զա ձե ւեր, գոյ նի ու գիծի խաղեր եւ ձայ նա նիշ ուսու ցող ներ պիտի 
ըլլան, այլ հայ ազգագ րա կան խաղե րը, հայ կեր պա րո ւես տը, ճար տա
րա պե տու թիւնն ու երաժշ տու թիւ նը, հայ մար զա կան մամու լը աշա կեր
տին ծանօ թաց նե լու ատակ անձեր: Այս իմաս տով այդ դասա պա հե րը 
օգտա գոր ծե լու լաւա գոյն պայ ման նե րը պէտք է ստեղ ծո ւին եւ ուսու ցիչ
նե րուն պէտք է տրա մադ րո ւին սեր տո ւած ծրա գիր ներ: Ուսու ցիչ նե րը 
պէտք է ըլլան միայն ու միայն հայեր, նաեւ ոչ պատա հա կան կեր պով 
նշա նա կո ւած մար դիկ: Գեղա րո ւես տի, երաժշ տու թե ան ու մարմ նա
մար զի գծով Երե ւա նէն շրջա նա ւարտ մաս նա գէտ մար դիկ կան, բայց 
չեն կրնար ուսու ցի չի պաշ տօն վերց նել, որով հե տեւ չու նին ման կա վար
ժա կան համա պա տաս խան որա կա ւո րում երկ րի կրթա կան նախա րա
րու թե ան կող մէ: Ասի կա շու տա փոյթ լու ծում պահան ջող խնդիր է:

Համա կար գի չի պարա գա յին արդէն դպրո ցը փողո ցէն ետ մնաց. 
անմի ջա պէս պէտք է աշխա տիլ, որ համա կարգ չա յին լեզուն հայա նայ 
մեր դպրոց նե րուն մէջ եւ փոք րիկ նե րը հայե րէն գրա շա րու թե ան ծանօ
թա նան ու հայա տառ (եւ ոչ լատի նա տառ) հայե րէն նամակ գրել սոր
վիլ, կեր պե րը գիտ նան:

ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԽՆԴԻՐ.– ԱՐՏԱ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ՅԻՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԷ ՈՒ ԹԻՒՆ
Դար ձե ալ` ժամա նակ եւ կարե լի ու թիւն ներ պէտք է տրա մադ րո ւին 

աշա կեր տա կան արտա դա սա րա նա յին նախա ձեռ նու թիւն նե րը քաջա
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լե րե լու, առաջ նոր դե լու եւ զար գաց նե լու Համար: Շատ մեծ խան դա
վա ռու թիւն կը ստեղ ծեն ներդպ րո ցա կան, միջդպ րո ցա կան, միջ գա
ղու թա յին այլա զան ձեռ նարկ նե րը, ինչ պէս նաեւ հայոց պատ մու թե ան, 
աշխար հագ րու թե ան, գրա կա նու թե ան, շարադ րան քի, լեզո ւի, զրոյ
ցի, ասմուն քի, երգի եւ այլ տեսա կի մրցում նե րը: Մեր մամու լը լուրջ 
անտար բե րու թիւն կը ցու ցա բե րէ աշա կեր տա կան պար բե րա թեր թե րու 
նկատ մամբ, մոռ նա լով որ նախա պէս, գէթ 60–70ական թուա կան նե
րուն, հայ մամու լը լուրջ կեր պով կը հետե ւէր դպրո ցա կան պար բե րա
թեր թե րուն եւ անկէ “կ’որսար” խոստմ նա լից գրիչ նե րը: Ներ կա յիս` 
սփիւռ քա հայ մամու լի   եւ    գրա կան    անդաս տա նի   աշխա տա ւոր նե
րէն շատե րը յայտ նա բե րո ւե ցան աշա կեր տա կան պար բե րա թեր թե րու 
էջե րուն մէջ, մեծ մասով` Հալէպ, Քեսապ, Պէյ րութ, Այն ճար, Քուէյթ:

ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԽՆԴԻՐ.– ԱՐՏԱԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ԿԵԱՆՔ
Հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան գոր ծին մէջ պատ մա կան իրենց 

դերին մէջ պէտք է գտնո ւին մեր միու թիւն նե րը, մար զա կան, գաղա փա
րա կան, մշա կու թա յին միու թիւն նե րը եւ Հայ Եկե ղեց ւոյ Կիրակ նօ րե այ 
դպրոց նե րը: Ալ ինչ միու թիւն` երբ չի կրնար դեր ունե նալ իր անդամ
նե րուն մաքուր հայե րէ նա խօ սու թե ան եւ հայե ցի նկա րագ րին վրայ, 
միու թե նա կան կամ հան րա յին գրա դա րա նին, հայ գիր քին, մանա ւանդ 
թեր թին, թատ րո նին ու երգ չա խում բին եւ առհա սա րակ հայ արո ւեստ
նե րուն նկատ մամբ անոր հետաքրք րու թիւն նե րու սրու մին ու զար
գա ցու մին մէջ: Հայ ակում բը նախա պէս դպրոց էր, հիմա աւե լի քան 
երբեք դպրոց ըլլա լու անհ րա ժեշ տու թե ան առջեւ է: Սու րի ա հայ մեր 
համայնք նե րուն մէջ ամէն դպրո ցա կան հասա կի մանուկ ու պատա նի, 
աշա կերտ թէ արհես տա ւոր, դպրո ցէն ու արհես տա նո ցէն տուն վերա
դառ նա լէ ետք երթա լիք որոշ տեղ մը ունի մար զա կան ու սկա ու տա կան 
միա ւոր ներ, պատա նե աց միու թիւն ներ, արո ւես տի ու երաժշ տա կան 
հայ կա կան վար ժա րան ներ, վար ժա րան նե րու շրջա նա ւար տից միու
թե ան կեդ րոն ներ, հան րա յին գրա դա րան ներ ու ընթեր ցաս րահ ներ եւ 
այլն, եւ այլն: Անհ րա ժեշտ է, որ հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան առողջ 
մտա հո գու թիւն նե րով սերտ կապ մը գոյու թիւն ունե նայ առհա սա րակ 
մեր կրթա կան կառոյց նե րուն եւ հասա րա կա կան–մշա կու թա յին եւ 
մար զա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րուն միջեւ: Շատ կարե ւոր հարց է, 
թէ ակումբ նե րը ինչ պէս կ’ամբող ջաց նեն դպրո ցը եւ ինչ պի սի կապ մը 
կը ստեղ ծեն իրենց, դպրո ցին եւ տան միջեւ: Կ’առա ջար կեմ, որ ծնո
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ղա կան ժողով նե րէն բացի մեր դպրոց նե րէն ներս տեղի ունե նան նաեւ 
միու թե նա կան ժողով ներ` տես նե լու համար, թէ ինչ¬պէս կըն թա նան 
մեր բոլո րին դպրո ցին, ակում բին եւ ծնող քին հասա րա կաց աւան դը 
եղող նոր սերուն դի մար դա կեր տումն ու հայա կեր տու մը: Այս շրջա նակ
նե րը ներ կա յիս կը փոխա րի նեն մեր վաղե մի բակերն ու փողոց նե րը: 
Պէտք է նշեմ, որ սու րի ա հայ գաղու թին մէջ շատ հոծ են այս շրջա նակ
նե րուն մէջ ելեւ մուտ ընող մեր մանուկ ներն ու պատա նի նե րը, պէտք 
է ներգ րա ւել առա ւե լա գոյն թիւը: Հայ ընտա նիք–դպրոց–ակումբ.– 
ահա ւա սիկ այդ շղթան, որ կ’ապա հո վէ արեւմ տա հա յե րէ նին`  մայ րե
նի, գրա կան, կեան քի լեզու ըլլա լու հան գա ման քը:

Հիմա, պահ մը մտա ծենք եւ անդ րա դառ նանք, թէ սու րի ա հայ դպրո
ցը ինչ մեծ դեր կատա րած է հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան ուղ ղու թե ամր 
եւ կը կատա րէ հիմա ոչ միայն հոս, այլեւ Ամե րի կա նե րու, Աւստ րա լի ոյ 
եւ հեռա ւոր ու նոր բոլոր գաղութ նե րուն մէջ: Ամէն տեղ կարե լի տես նել 
սու րի ա հայ ուսու ցիչ ներ, մամու լի աշխա տա կից ներ, գրող ներ, հան րա
յին, ազգա յին, եկե ղե ցա կան թէ միու թե նա կան կեան քի մէջ փայ լուն 
դերա կա տար ներ, կազ մա կեր պիչ ներ: Կը թուի, թէ սու րի ա հայ դպրո
ցը ունի անհ րա ժեշտ տուե ալ նե րը պատ մա կան իր դերը շարու նա կե
լու համար: Սու րի ա հայ համայնք նե րը գիտա կից են ատոր ու ամէն ինչ 
կընեն հայ դպրո ցը առողջ պահե լու եւ հայե ցի դաս տի ա րա կու թե ան 
համար անոր ընձե ռած կարե լի ու թիւն նե րը լաւա գոյն կեր պով օգտա
գոր ծե լու ուղ ղու թե ամբ։
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ՆՇԱՆ ՈՐԲԵՐԵԱՆ
ԱՄՆ-ի «Մեսրոպյան ուխտ» լեզվապահպանության միության 
հիմնադիր–ղեկավար 
ԱՄՆ

ՍՓԻՒՌՔԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԲԱՐԵԼԱՒՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մեծարգոյ Նախարար
Յարգարժան ատենապետ

Շնորհակալութիւն եմ յայտ նում այս կարե ւոր համա ժո ղո վին մաս
նակ ցելու հրաւէրի առթիւ: Սեպուհ պար տա կա նու թիւնս եմ համա րում 
նախ քան զեկուց մանս անց նե լը հրա պա րա կել «Մես րո պե ան Ուխտ» 
լեզո ւա պահ պա նա կան միու թեան Ուղերձը՝ համաժո ղո վի կազ մա կեր
պիչ նե րին ու մաս նա կից նե րին (Ուղեր ձի տեքս տը յանձն ւում է նաեւ 
նախա գա հու թե ան):

Իմ ելոյ թը ես վեր նագ րել եմ՝ «Սփիւռ քի դպրոց ներում Մայրե նիի 
ուսուցման բարելաւման հարցերի մասին», առանց յա տուկ շեշտելու 
սփիւռքում միայն արեւմտահայերէնի ուսուց ման հանգամանքը, 
նկատի առնելով, որ ներկայ սփիւռքը բաղ կա ցած է նժդեհացած, 
այսինքն ցեղասպանութեան ար դիւն քում հայրենազրկուած հայերից 
եւ պանդխտացած, այ սինքն երկրում ընտանիքը պահելու համար 
դուրս մեկնած հայաս տանաբնակ հայերից, ինչը պարտադրաբար 
յարուցում է նաեւ արեւելահայերէնի ուսուցման բարելաւման 
հարցը:

Քննար կո ւող հար ցի վերա բե րե ալ թոյլ տուէք ներ կա յաց նել հետե
ւե ալ մտա հո գու թիւն նե րը, որոնց կար գին նաեւ որո շիչ նշա նա կու թիւն 
ունե ցող «ման րուք ներ»:

1. Առա ջին մտա հո գու թիւ նը վերա բե րում է ուսուց ման մէջ ընդ գր կո
ւած ների քանակական գործօնին: Այն է՝
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Ա) Աշա կեր տու թե ան հիմ նա կան զան գո ւա ծը, ըստ մեր՝ Ռոտ–
Այլընտ նահան գի (թերեւս նաեւ ԱՄՆ–ի արե ւե լե ան ափե րի) դպրոց
նե րի տուե ալ նե րի, կազ մում են՝ կէսից աւե լին Մեր ձա ւոր Արե ւել քից 
գաղ թած նե րի զաւակ նե րը, շուրջ Զ–ը նախորդ՝ գաղ թած առա ջին 
երեք սերունդ նե րի շառա ւիղ նե րը, որոնք արդէն գրե թէ օտա րա ցել են 
եւ հայե րէն էլ չգի տեն (այս խմբի համար ճիշտ է օտար լեզո ւով հայե
ցի դաս տի ա րա կու թիւն տալու մասին ընդու նո ւած որո շու մը), եւ գրե թէ 
նոյն քան՝ հայաս տա նա հա յե րի զաւակ նե րը, որոնց փոք րա թիւ լինե
լու պատ ճա ռը կը ներ կա յա ցո ւի ստո րեւ Բ ենթա կէ տում: Անշուշտ այս 
թուե րը պայ մա նա կան եւ փոփո խա կան են՝ ըստ տար բեր տարի նե րի: 
Թէեւ յստակ վիճա կագ րու թիւն չկայ, սակայն յետա գայ աշխա տանք
նե րի համար կողմ նո րո շիչ են հետ ւե ալ ցու ցա նիշ նե րը (ըստ Չեխի
ա յում «Օրեր» ամսագ րին տրո ւած Յով սէփ Նալ բան դե ա նի տուե ալ
նե րի). Լոս Անճե լե սի հայ կա կան դպրոց ներն ունեն 4500 աշա կերտ, 
մինչ դեռ 51 հազար հայ երե խա ներ սովո րում են անգ լի ա կան (ամե րի
կե ան) դպրոց նե րում: Նոյնն է պատ կե րը նաեւ Մոս կո ւա յում: Վեր ջին 
20 տարո ւայ մէջ սփիւռ քում փակո ւել են 50–60 դպրոց ներ՝ փոխա նակ 
աւե լա նա լու: Ցաւա լի է իմա նալ, որ հայե րէ նի իմա ցու թե ամբ ու հայե ցի
ու թե ամբ յայտ նի մեր ձա ւո րա րե ւե լե ան դպրոց նե րում արաբ իշխա նու
թիւն նե րի կող մից սահ մա նա փակ ման պատ ճա ռով հայե րէ նը սովո րում 
են շաբա թը մի քանի ժամ՝ կրօ նի դասե րի անո ւան տակ: 

Բ) Արեւմ տա հա յե րէ նով տարո ւող ուսուց ման պայ ման նե րում, 
գաղթած հայաստանահայերի երեխաների թիւը այնքան քիչ է, որ 
առան ձին խումբ չի ստեղծ ւում ինչ պէս ըստ լեզո ւա ճիւ ղի՝ արե ւե լա հա
յե րէ նի, այն պէս էլ՝ ըստ տարի քա յին տար բե րակ ման, դրա հետ մէկ
տեղ ուսու ցիչ նե րի քանակն էլ այն քան քիչ է, որ այդ պի սի խմբե րին 
առան ձին ուսու ցիչ ներ չի յատ կաց ւում (գոնէ արե ւե լե ան ափե րում): 
Ըստ մեզ, այս դէպքում, թերեւս, արեւմտահայ երեխաներից առանձին, 
պէտք է ստեղծել արեւելահայերի համար տա րաբնոյթ՝ հասակային եւ 
լեզուական փոքր կազմով խառն դասարան՝ ԱՄՆ–ում գործող Մոնթեսորի 
կոչուող համակարգի հի մունքների կիրառմամբ, արեւելահայերէնով 
իրականացնելու նոյն դասարանի առանձին խմբերի միաժամանակեայ 
ուսուցում՝ անհատական մօտեցումով: Այլա պէս արե ւե լա հա յի երե խան, 
արեւմ տա հա յե րէ նը դժո ւար հաս կա նա լու պատ ճա ռով, թող նում գնում 
է ամե րի կե ան դպրոց:
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2. Ընդ հա նուր երե ւոյթ է այն, որ ոչ միայն տար բեր տեղե րի հայ կա
կան համայնք ներում, այլեւ նոյն քաղա քի մէջ եկե ղե ցի նե րին առըն
թեր շաբա թօ րե այ դպրոց նե րում դասա ւանդ ման միաս նա կան ծրա գիր 
եւ մեթո դի կայ չկայ: Նոյնն է վիճա կը ամե նօ րե այ վար ժա րան նե րում 
(անգամ կալի ֆոր նի ա կան), որոն ցից մէկի աւագ ուսուց չի (ով նշա նա
կո ւած է որպէս աւագ՝ հայե րէ նի միւս ուսու ցիչ նե րին) խոս տո վա նու թե
ամբ, նոյ նիսկ նոյն դպրո ցում հայե րէ նի ուսու ցիչ նե րը դասա ւան դում 
են տար բեր մեթո դի կա յով ու մատու ցո ւող նիւ թե րով, նաեւ իրենց հայե
ցո ղու թե ամբ ծրագ րա յին նիւ թը մատու ցե լու յաջոր դա կա նու թիւ նը կամ 
ժամա նա կա ցոյ ցը որո շե լով: Ասենքնաեւ, որ այս անկախութիւնը բնորոշ 
է նոյն քաղաքի ամերիկեան դպրոցներին նոյնպէս:

3. Պէտք է նկատի առնել այն հանգամանքը, որ եկեղե ցուն կից 
շաբա թօ րե այ դպրոց նե րի ղեկա վար ման եւ այլ հար ցեր որո շո ղը 
եկե ղե ցու ծխա կան խոր հուրդն է (ամե նօ րե այ դպրոց նե րում՝ հոգա
բար ձու նե րի խոր հուր դը): Չու րա նա լով նրանց ծառա յու թիւ նը, նշենք, 
որ դրանց կազ մում մաս նա գէտ ներ համա րե այ չլի նե լու պատ ճա ռով 
ման կա վար ժա կան սկզբունք նե րը չեն գոր ծում, ուսուց չին յաճախ 
սխալ պահանջ ներ կամ ցուց մունք ներ են տրւում (օրի նակ, եղել է 
դէպք, երբ տարե վեր ջե ան հան դէ սի համար ուսուց չի սովո րեց րած, 
առօ րե այ կեան քին բնո րոշ՝ առեւտ րի, այցե լու թիւն նե րի, փոխադ րա
մի ջոց նե րի, եղա նա կի եւայլն նիւ թե րի շուրջ հայե րէ նով երկ խօ սու
թե ամբ կեն ցա ղա յին զրոյց նե րի կամ «Պապն ու շաղ գա մը» թեմա յով 
բեմադ րո ւած խմբա կան ներ կա յա ցում նե րը արգե լո ւել են, պահան ջե
լով միայն անհա տա կան արտա սա նու թիւն): Յաճախ ուսուց չու թիւն 
են անում բարձ րա գոյն կրթու թիւն չու նե ցող նե րը կամ ա’յլ մաս նա
գի տու թե ամբ բարձ րա գոյն կրթու թիւն ունե ցող նե րը: Ըստ երե ւոյ թին, 
հարկ կը լինի առաջնոր դա րան նե րի միջո ցով թոյ լատ րել եկե ղե ցուն 
կից դպրոց նե րում ուսուց ման վերահս կու մը յանձ նա րա րել աւե լի 
իրա ւա սուանձի, եթէ անգամ այդ անձը եկեղեցու անդամ չէ: Սովո
րա բար արեւմ տա հա յե րէ նը ուսու ցող գրա գէտ ուսու ցիչ նե րը եղել են 
մել քո նե ան ցի ներն ու մեր ձա ւո րա րե ւե լե ան վար ժա րան նե րի սանե
րը, որոնց փոխա րի նող նե րը գնա լով պակա սում են եւ հրատապ է 
դառնում Մոսկուայի Լումումբայի անուան համալսարանի օրինակով 
Հայաստանում ունենալ Սփիւռքի հա մալսարան (թերեւս բանա սի
րա կա նի արեւմ տա հա յե րէ նի ամբի ո նի հիմ քի վրայ), ուր սփիւռ քա
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հայ ուսա նո ղը, ով վարժ է իր գաղու թի օտար լեզո ւին եւ արեւմ տա
հա յե րէ նին, աւար տե լուց եւ աշխա տան քի անց նե լուց յետոյ չի ունե
նայ օտա րա խօս արեւմ տա հայ աշա կեր տի հետ շփո ւե լու խնդիր ներ, 
որոնք ծագում են հայաս տա նա հայ ուսուց չի պարա գա յում: Միա ժա
մա նակ այդ համալ սա րա նի շրջա նա ւար տը կը վար ժո ւի մեր եռահն
չիւն համա կար գին եւ կը կարո ղա նայ սփիւռ քի աշա կեր տի ական ջը 
լեց նել կամ վար ժեց նել այդ հնչիւն նե րին: Սա նաեւ մեր երկու գրա
կան լեզու նե րի մեր ձեց ման ու ապա գայ միաս նա կան գրա կան լեզո ւի 
ստեղծ ման առա ջին քայլն է: Այդ շրջա նա ւար տը իր գաղու թը վերա
դառ նա լով, սփիւռք կը տանի նաեւ հայաս տա նե ան ժողովր դա կան 
աւան դոյթ նե րի ու ծէսե րի, հնու թիւն նե րի մասին ունե ցած իր տպա ւո
րու թիւն նե րը՝ պատ մե լով այդ մասին իր աշա կերտ նե րին: 

4. Անցան կա լի է նաեւ դպրոց նե րի՝ կու սակ ցա կան կամ համայն քա
յին պատ կա նե լի ու թե ամբ գոր ծելը: Բոստոնում, նաեւ Կալիֆորնիայում 
պարսկահայերը ունեն իրենց դպրոցը՝դասա կան ուղ ղագ րու թե ան 
իրենց տար բե րա կով՝ ի տար բե րու թիւն մնա ցած դպրոց նե րի դասա կա նից: 
Արե ւե լե ան ափե րում գար ծող Էջմի ած նա կան թեմի դպրոց նե րը գոր
ծա ծում են Ս. Տեր–Ստե փա նե ա նի կազ մած դասագր քե րը եւ կազ մում 
են ինք նու րոյն ծրագ րեր, իսկ նոյն համայն քի Կիլի կի ոյ թեմի դպրոց նե
րը՝ այլ դասագր քեր (հիմ նա կա նում Կալի ֆոր նի ա յում, Կանա դա յում, 
Լիբա նա նում տպագ րո ւած, որոնք ունեն զար մա նա լի անուն ներ՝ կար
միր ձուկ, դեղին ձուկ, ես կը քալեմ, ես կը վազեմ, թան կա գին քար, 
իմ ջու թա կը եւայլն)): Սովո րա բար ծրագ րե րը կազ մում են՝ ելնե լով 
ձեռ քի տակ ունե ցած դասագր քե րից. մինչ դեռ հակա ռա կը՝ միաս նա
կան ծրագ րի համա ձա’յն պէտք էր դասագր քեր ստեղ ծո ւէ ին: Յանուն 
արդա րու թե ան նշենք, որ Անթի լի ա սա կան թեմի եկե ղե ցի նե րին պատ
կա նած դպրոց նե րը աւե լի որա կե ալ եւ հայե ցի կրթու թիւն են տալիս, 
իսկ Փրո վի դեն սի Էջմի ած նա կան թեմին կից միակ հայ կա կան դպրո ցը 
ողջ նահան գում,տարի ներ առաջ փակո ւել էր եւ երկու տարի է միայն, 
որ վերա բա ցո ւել՝ է 15–20 աշա կերտ նե րով: Հայ երե խա նե րի հիմ նա
կան զան գո ւա ծը յաճա խում է միւս եկե ղե ցու դպրո ցը: Մեր կար ծի քով, 
փոք րա թիւ հայ բնակ չու թե ամբ քաղաք նե րում (որոնք մեծ թիւ են կազ
մում), երկու առաջ նոր դա րան նե րի փոխ հա մա ձայ նու թե ամբ, պէտք է 
միաց նել երկու թեմե րին պատ կա նող եկե ղե ցի նե րին կից դպրոց ները՝ 
ապահովելու համար դասա րան նե րի աշա կեր տա կան թուա քա նա
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կը, նաեւ ուսուց չա կան անձ նա կազ մի հետ կապո ւած խնդիր նե րը (սա 
թերեւս կը նպաս տի նաեւ երկու թեմե րի առա ւել մեր ձեց մա նը):

5. Պէտք է մտածել նաեւ հայերէնի ուսուցման լրացուցիչ հնա րա ւո
րու թիւն նե րից օգտո ւե լու մասին: Օրի նակ. երե խա նե րի համար շաբա
թօ րե այ դպրոց նե րից բացի գոր ծում են նաեւ կրօնի կիրակնօրեայ 
դպրոցներ՝ բացառապէս անգլերէնով, մինչդեռ ցանկալի կը լինէր 
հայերէնով ուսուցել: Պատարագների քարոզի (որի անգլերէն մասը 
աւելի շատ է, քան հայերէնը) ժամանակ պատարագին միշտ ներկայ 
գտնուող՝ այդ դպրոցի աշակերտների հետ քահանայի զրոյցը, հարց 
ու պատասխանը միայն անգլերէնով է (ափսոս որ այստեղ ներկայ 
չեն եկեղեցու ներկայացուցիչները, մանաւանդ, որ դպրոցները 
եկեղեցիներին կից են): Խանգարիչ հան գամանք է գաղթած 
ծնողների ձգտումը՝ տեղի լեզուն սո վորելու համար երեխաներից 
սովորել եւ նրանց հետ, թէ կուզ կոտրտած, օտար լեզուով խօսելը 
ընտանիքում: Հե տւա բար, դպրոցների հետ աշխատանք տանելը 
պէտք է զու գակ ցել ծնողների հետ տարուող աշխատանքով եւ նրանց 
մի ջոցով: Նոյնիսկ մեծերի համար եկեղեցում նախատեսուած՝ 
Աստուա ծաշնչի ուսումնասիրման շաբաթական ժամերին կարելի է 
զարգացնել հայերէնախօսութիւնը:

6. Միայն ընտանիքն ու դպրոցը բաւարար չեն: Երեխաները օտա
րախօս են դառնում արդէն երկու տարեկանից՝ դիտելով օտա րալեզու 
մուլտ ֆիլմերը: Հայ կա կան մուլտ ֆիլ մե րը աւե լի դժո ւա րա մարս են եւ 
քիչ գործ նա կան: Կա’մ պէտք է մանուկ նե րին մատ չե լի ուսու ցող մուլ
տեր ստեղ ծել (Մայա կովս կու «Ինչն է լաւ, ինչը՝ վատ» պոե մի սկզբուն
քով) եւ խաղե րի միջո ցով հայե րէն բառեր, նաեւ հաշո ւել, երգեր 
սովո րեց նել (յատ կա պէս երգերն ու արտա սա նու թիւն ներն են յիշ ւում 
ամբողջ կեան քում), կամ էլ՝ անգ լե րէն նե րը թարգ մա նել հայե րէն: 
Դպրո ցա կան նե րի համար կարելի է նաեւ ընտանիքում օգտագործել 
հայերէն համակարգչային խտասալիկների եւ youtube–ի հնարաւորու
թիւն ները, իսկ բարձր դասարանցիների համար, ովքեր քիչ են 
կարդում, թողարկել նաեւ հայ գրականութեան դասական նմուշների 
խտասալիկներ՝ աւտոմեքենան քշելու ժամանակ լսելու համար:

7. Դասագրքերի հարցում ակնյայտ են եւ պէտք է ի մտի ունե նալ 
հետեւեալ նուազագոյն պահանջները. ա) Միաս նա կան դասագր քե րը 
լինեն միայն դասա կան ուղ ղագ րու թե անբ (ներա ռե ալ արե ւե լա հա յե
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րէ նի ու պարս կա հա յե րի դասագր քերը)՝ նոյն համայն քի երե խա նե րի 
գլխում ուղ ղագ րա կան շիլա–շփոթ չստեղ ծե լու համար, մանա ւանդ որ 
այդ երե խա նե րը յետոյ ստի պո ւած են կար դա լու տեղա կան մամու լը 
եւ գրքեր՝ դասա կան ուղ ղագ րու թե ամբ (բնո րոշ օրի նակն է հետե ւե ալ 
գովազ դը՝ տաւարի թոք եւ տավարի վոտ): 

• Ծրագրերում ընդգրկուած հեղինակները ներկայացուեն բնագրի 
գրական լեզուով՝ օրնակ Պարոյր Սեւա կը՝ արե ւե լա հա յե րէն, իսկ 
Վարու ժա նը՝ արեւմ տա հա յե րէն (մեզ մօտ եղաւ Ս. Կապու տի կե ա նին 
արեւմ տա հա յե րէ նով վերա շա րադ րե լու դէպք): 

• Միաս նա կան դասա գիր քը պէտք է պարու նա կի երկու գրա
կան լեզու նե րի հայար մատ հոմա նիշ (նոյ նի մաստ, բայց տարա նուն) 
բառե րը՝ զու գա հե ռա բար, միա ժա մանակ (օրինակ՝ շտա պել–աճա
պա րել, ցամա քել–սմքիլ, թթո ւել,փչա նալ–աշխել),դրանք ներ կա յաց
նե լով նաեւ տողա տա կում կամ գրքի յաւե լո ւա ծում, ինչը նոյնպէս կը 
մերձեցնի երկու գրական լեզուները:

• Արե ւե լա հա յե րէ նով ստեղ ծո ւած (կրկին շեշ տենք՝ դասա կան ուղ
ղագ րու թեամբ) դասագր քե րի համար ցան կա լի է տալ ուղ ղա խօ սու
թիւ նը ցոյց տուող յանձ նա րա րա կան ներ՝ սահ մա նե լով յատուկ նշան՝ 
բառե րը ճիշտ արտա սա նե լու համար (էգ–ը՝ էք, մարդ–ը՝ մարթ, որբ–ը՝ 
որփ, ողջ–ը՝ ողչ, աղջիկը՝–ախչիկ, աղբահաւաքը՝– ախպահաւաք 
եւայլն):

• Հայաստանից առաքուող ման կա կան գրա կա նու թիւ նը, հեքի աթ
նե րը, լինեն միայն գրա կան լեզուով. բարբառ նե րը հաս կա նա լի չեն ոչ 
սփիւռ քա հա յե րի, եւ ոչ էլ հայաս տա նա հա յե րի երե խա նե րին: Դա կը 
նպաս տի նաեւ փոքր հասա կից գրա կան լեզո ւին վար ժո ւե լուն:

• Դասագրքերի նկարազարդումները լինեն ոչ միայն գեղե ցիկ, 
այլեւ ժամանակակից թեմաներով. Միտք չունի իլիկ եւ ճա խարակ 
նկարել Ճ եւ Ի տառերի կողքին, եւ կամ Ո–տառը ներ կայացնել ոստրէ 
ու ոստայն բառերով, փոխանակ ոսկի եւ ոչ խար ծանօթ բառերի:

• Շաբաթօրեայ դպրոցների դասագրքերը (որոնք տար բեր պիտի 
լինեն ամենօրեայի դասագրքերից), ցանկալի է, որ պարունակեն 
Հայաս տա նի աշխար հագ րու թե ան ու պատ մու թե ան մասին նուա զա
գոյն տեղե կու թիւններ՝ մատու ցո ւած գրա ւիչ պատ մու թիւն նե րի տես
քով, Ռ. Իշխա նե ա նի «Պատ կե րա զարդ պատ մու թիւն հայոց» գրքի 
օրի նա կով: Նկա տի առնենք, որ շաբա թօ րե ա յի ծրագ րե րը սահ մա նա
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փակ են՝ առան ձին դասագր քեր ունե նա լու համար:
8. Քանի որ միաս նա կան դասագր քեր ստեղ ծե լու հար ցը 

պետականօրէն է դրուած, ապա խնդիրը ոչ միայն լեզուն պահ պանելն 
է, այլեւ շտկելը. մի բան, որ գիտակցուել է դեռեւս 25 դար առաջ 
Կոնֆուցիուսի կողմից, ով ասել է, թէ երկրի ղեկա վա րումը եթէ ինքն 
ստանձնէր, կը սկսէր լեզուն շտկելու գործից: Նախքան դասագրքեր 
կազմելը, յընթացս հարկ կը լինի համատեղ լուծել առաջնահերթութիւն 
ներկայացնող երեք հիմնախնդիր՝ նոր դասագրքերում դրանք 
որոշակի եւ կանոնարկուած ներկայացնելու համար: Այն է՝

ա) Հայաս տա նում սխալ կար ծիք կայ, թէ իբր սփիւռ քի տար բեր 
գաղ թօ ճախ նե րում միաս նա կան ուղ ղագ րու թիւն չկայ: Ո’չ. սփիւռ
քը միշտ էլ ղեկա վա րո ւել է միաս նա կան դասա կան ուղ ղագ րու թե
ամբ (բացա ռու թե ամբ առանց սրբագ րի չի հրա տա րա կո ւող թեր թե
րի): Այդ շփոթ մուն քը գալիս է կանոնարկուած տառադարձական 
համակարգ չունենալուց, ինչի հետեւանքով օտար անունների 
տարբեր, ըստ կամս, գրելաձեւեր են առաջացել: Կ’ուզէի միայն 
նշել հետեւալը: Անգլերէնում transcription բառը մեր բառարան
նե րում սխալմամբ թարգմանում են որպէս տառադարձական 
նշան: Իրականում այդ transcription բառը պէտք է կոչել ընթերցա
փոխութեան կամ հնչափոխութեան նշան՝բառը ճիշտ հեգելու համար: 
Բերեմ մեր պատկերացմամբ տառադարձութեան տիպա կան երկու 
տեսակի օրինակներ միայն: Սփիւռքում որոշ տեղանուններ գրում են՝ 
Գալիֆորնիա — California, Գա նադա — Canada, Գարոլինա 
— Carolina (յաճախ էլ սփիւռքում գրում եւ արտասանում են Ք–ով), 
ելնելով լատինական C տառի արտասանութիւնից: Հայաստանում 
այդ անունները գրւում են աւելի շատ ռուսականացուած հիմքի վրայ 
Կ–ով՝Կանադա եւ այլն: Կարելի է մտածել, որ ընդունուած ճիշտ 
համարժէքն է C–Գ՝ տուեալ անուան բնիկ տիրոջ գրելաձեւը: Միւս 
կողմից, դա սա կան ուղղագրութիւնում ունենք նուիրականացուած 
այլ գրելա ձեւեր եւս՝ Cyprus –Կիպրոս, Cilicia–Կիլիկիա, citron–
կիտրոն, caeser–կեսար, circus–կրկէս, centre–center կենտրոն 
(կեդրոն): Նոյնանման պատկեր է անձնանունների հարցում (այս 
հարցուով «Ազդակ» թերթում վերջերս վէճ էր առաջացել): Դասական 
ուղ ղագրութեան մէջ ունենք Ե—Է չկանոնարկուած գրելաձեւ Սէմ եւ 
Եփրեմ, Մովսէս եւ Յաբեթ, Եզեկիել եւ Սամուէլ, Եդեմ եւ Երու սաղէմ: 
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Այն պատճառաբանութիւնը, թէ՝Աստուածաշունչը թարգ մա նելիս 
յունական եւ ասորական անունները գրուել են միայն Է–ով, իսկ միւս 
դէպքերում՝ Ե–ով, համապար փակ բացատ րու թիւն չէ եւ այս խնդիր 
մնում է բաց: Հետե ւա բար պէտք է միաս նա կան տառա դար ձա կան 
համա կարգ ստեղ ծել եւ դասագր քե րում մտցնել միաս նա կան գրե
լաձեւ:

Բ) Դասական ուղղագրութեամբ արեւելահայերէնով («ում» 
հոլովմանը պատկանող) դասագրքի համար կրաւորա կան բայերի 
դէպքում հարկաւոր է կարգ սահմանել՝ օրինակա նացնելու 
ւ–գրանշանի օգտագործումը դասականի երկու ու–երից առաջինի 
փոխարէն (զբաղուել զբաղուում է = զբաղւում է): Ռ. Իշխանեանը, Լ. 
Խաչերեանը, մխիթարեան լեզուագէտ հայր Գոճանեանը այս դէպքի 
համար օգտագործում են «թոյլատրելի է», «խորհուրդ է տրւում», 
«կարելի է» արտայայտութիւնները. սա եւս պէտք է կանոնարկել:

Գ) Որոշակիօրէն սահմանել, որ տողադարձի ժամանակ V–ի 
արժէքով ու– գրանշանը պէտք է պահպանել եւ չփոխարինել ւ–ով, 
այսինքն բացի թաքնուած ը–ից, ուրիշ տառային փոփո խութիւններ թոյլ 
չտալ բառարմատում, ինչպէս օրինակ՝ Նուարդ անունը տողադարձում 
են Նը–վարդ, ինչը խախտում է բառարմատի գրելաձեւը:

Նպա տա կա յար մար է, որ ստեղ ծո ւե լիք դասագր քե րի ազդան մուշ
նե րը քննար կո ւէ ին նաեւ համայնք նե րում եւ իմա նալ դպրոց նե րի կար
ծի քը: Ընդ հա նուր առմամբ քննար կո ւե լիք խնդիր է երկու գրա կան 
ճիւ ղե րի քերա կա նա կան անհար կի տար բե րու թիւն նե րի վերաց ման եւ 
հնա րա ւոր ընդ հան րու թիւն նե րի ըստ կարել ւոյն մեր ձեց ման հար ցե
րը, ինչի առթիւ «Մես րո պե ան Ուխտ»ի անդամ նե րը ունեն առա ջար
կու թիւն ներ, եթէ դրանք քննար կե լու պատ րաս տա կա մու թիւն յայտ նի 
Ակա դե մի ա յի Լեզո ւի հաս տա տու թիւնը (ափսոս, որ այս համաժողովին 
չի մասնակցում) կամ ԵրՊՀ բանասիրականի արեւմտահայերէնի 
ամբիոնը:

Կար ծում ենք, որ բարի ցան կու թե ան եւ փոխա դարձ գոր ծակ ցու թե
ան դէպ քում վերո յի շե ալ բոլոր հար ցե րը լու ծե լի են, ինչի համար յայտ
նում ենք մեր շնոր հա կա լու թիւն ները:
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ՀԵՐԱ ՏՕԼԱՐ ԻՍՔԷՆՏԷՐՕՂԼՈՒ
Մանկավարժ
Թուրքիա

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 
ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ

Հայաստանի Հանրապետութեան
Յարգարժան Սփիւռքի Նախարարուհի՝
Տկն. Հրանոյշ Յակոբեան,
Յարգելի Նախագահ,
Յարգելի գրողներ, ուսուցիչներ,
Սիրելի պաշտօնակիցներ...

Նախ կ’ուզեմ իմ գոհու նա կու թիւ նը յայտ նել այս կարե ւոր գիտա ժո
ղո վի մաս նակ ցու թե ան հրա ւէ րին համար:

Ինչ պէս բոլո րիդ ծանօթ է, ես պիտի արտա յայ տո ւիմ արեւմ տա հա
յե րէ նի ուսուց ման ծրագ րե րու եւ դասագր քե րու խնդիր նե րու մասին եւ 
պիտի փոխան ձեմ իմ տեսած ներս, ապրում ներս, փոր ձա ռու թիւն ներս:

Ա¯խ լեզուն, լեզուն,
Լեզուն որ չըլ լայ, մարդ ինչ բանի կը նմա նի, ազգ մը պահո ղը, իրա

րու միաց նո ղը, լեզուն հաւատքն է: Լեզուդ մոռ ցիր, հաւատքդ ուրա
ցիր, այլ ինչով կ’ըսես թէ ո՞ր ազգէն ես:

Իմ զեկոյ ցին ուզե ցի սկսիլ Խաչա տուր Աբո վե ա նի բոլո րիս շատ 
ծանօթ խրա տա կան խօս քե րով: Ինք արդէն շատ ամփոփ եւ շեշ տա կի 
կեր պով յայտ ներ է թէ որքա¯ն կարե ւոր եւ կեն սա կան է լեզուն ազգին 
գոյա տեւ ման համար:

Տասն եւ երկու տարի նե րէ ի վեր կը պաշ տօ նա վա րեմ, որպէս հայե
րէն լեզո ւի ու կրօ նի եւ բարո յա գի տու թե ան ուսուց չու հի մեր ազգա յին 
երկու վար ժա րան նե րու մէջ:

Այս երկու վար ժա րան նե րու դիմա գիծ նե րը հիմ նո վին տար բեր են 
իրար մէ աշա կեր տի առու մով: Շիշ լի թաղի ֆէրի գիւ ղի Մէրա մէթ ճե ան 



147

Վար ժա րա նի աշա կերտ նե րը հայա խօս ընտա նիք նե րու զաւակ ներ են, 
իսկ Թօփ գա բո ւի Լեւոն Վար դու հե ան Վար ժա րա նի աշա կերտ նե րը կու 
գան շատ հեռա ւոր եւ թրքաբ նակ թաղե րէն, որոնց համար հայե րէ նը 
գրե թէ օտար լեզու է:

Իմ աշխա տու թե ան տասն եւ երկու տարի նե րու ընթաց քին ունե ցայ 
շատ տար բեր մակար դա կի աշա կերտ– աշա կեր տու հի ներ:

Երբ ծանօ թա ցանք, անոնց մէ ոմանք գրե թէ բնաւ չէին գիտեր հայե
րէ նը, ոմանք ալ արդէն կը խօսէ ին: Ոմանք սոր վե լու մեծ փափաք ունէ
ին, ոմանք ալ դոյզն ջանք նոյ նիսկ չթա փե ցին քանի մը բառ սոր վե լու 
համար:

Այս օրի նակ նե րը թուե ցի, որպէս զի մեզի՝ սփիւռ քա հա յե րուս 
համար ամե նա մեծ արգել քը կամ փոր ձան քը տես նենք: Այս փոր ձանքն 
է տեղ ւոյն լեզուն: Ըստ իս այս մէկը բոլոր սփիւռ քա հայ մար դոց կամ 
տղոց համար նոյնն է:

Սփիւռ քի տղա քը ի ծնէ արդէն կը լսեն տեղ ւոյն լեզուն: Հեռա տե
սի լէն, փողոց նե րուն մէջ, համա կար գի չի խաղե րով, CD, DVD, ամէն 
առի թով տեղ ւոյն լեզուն է, որ կ’իշխէ:

Պայ քա ռիլ դժո ւար է, բայց ո՛չ անկա րե լի:
Ըստ իս այս պայ քա ռէն յաղ թա կան դուրս գալու համար, տղուն 

պէտք է տանք նախ «հայու ոգին», հաւա տա ցէք անկէ ետք ամէն ինչ 
շատ աւե լի դիւ րին է թէ՛ ծնող քին եւ թէ ուսու ցի չին համար:

Տղոց դժո ւար կու գայ հայե րէ նը, երբեմն ալ անպէտ, անկա րե ւոր... 
սա շատ ցաւ կը պատ ճա ռէ ինծի:

Բայց մենք ուսու ցիչ ներս պէտք չէ յու սա խաբ ըլլանք, պէտք չէ յու
սալ քո ւինք:

Կարե ւո րը հայ փոք րիկ նե րուն իրենց լեզուն սոր վեց նելն է: Նաեւ 
անոնց հասկց նել պէտք է թէ «Ինչո՞ւ պէտք է գիտ նան հայե րէ նը»: 
Պատաս խա նը բարդ չէ, որով հե տեւ իրենք պար զա պէս «Հայ» են:

Հոս կրնանք խօսիլ եւ օրի նակ ներ տալ աշխար հի վրայ ապրող 
փոքր խում բե րու մասին, որոնք տակա ւին կ’ապրին շատ նախ նա
կան պայ ման նե րով, բայց ունին իրենց լեզու նե րը, գոնէ բար բառ նե րը: 
Կրնանք անա սուն նե րէ օրի նակ ներ տալ: Հազա րա ւոր անա սուն ներ 
կան աշխար հի վրայ, որոնց մէ մէկուն ձայ նը միւ սին չնմա նիր: Ուրեմն 
մենք՝ մար դիկ, որ ստեղ ծո ւած ենք Աստու ծոյ օրի նա կով եւ մենք՝ 
հայերս ունինք գան ձան ման լեզու մը մեր պարտքն է զայն գիտ նալ, 
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խօսիլ ու փոխան ձել: Այս եւ նման բացատ րու թիւն նե րը առանձ ձանձ
րա նա լու, յաճախ կրկնե լու ենք աշա կերտ նե րուն:

Ուրեմն դար ձե ալ կը կրկնեմ, այո՛, «հայու ոգին» տալն է կարե ւո րը: 
Տղուն ցոյց տալով կրնանք զգաց նել հայ ըլլա լու հպար տու թիւ նը:

Ի՞նչեր կրնանք ընել.
Հոս ճիշդ տեղն է յիշել Սփիւռ քի Նախա րա րու թե ան բարձր գնա հա

տան քի արժա նի «Արի Տուն» ծրա գի րը:
Իսկ մենք՝սփիւռ քա հա յերս կրնանք մեր ապրած քաղաք նե րուն մէջ 

գտնո ւող հայ կա կան արժէք նե րը, ինչ պէս պատ րի ար քա րան, եկե ղե
ցի ներ, դպրոց ներ, հիւան դա նոց ներ, թան գա րան ներ տանիլ մեր աշա
կերտ նե րը ու պտըտց նել:

Հայ արո ւես տա գէտ նե րու ցու ցա հան դէս նե րու այցե լու թիւն ներ 
կրնանք տալ: Այս պէ սով տղան անձամբ ակա նա տես կ’ըլլայ այն ամէն 
ինչին, որոնք խօս քով կարե լի չէ փոխան ցել:

Ես քանի մը տարի նե րէ ի վեր Ը. դասա րա նի աշա կերտ ներս անպայ
ման կը տանիմ Պատ րի ար քա րա նի Թան գա րա նը, Ազգա յին Ս. Փրկիչ 
Հիւան դա նոց, Հիւան դա նո ցի Թան գա րան, դար ձե ալ նոյն հիւան դա
նո ցի Զիպէչ եւ Ծերա նո ցի բաժին նե րը: Տղա քը թէ՛ հետաքրք րու թե ամբ 
եւ թէ զգա ցո ւած կը դիտեն ամէն ինչը եւ գրի կ’առնեն իրենց տեսած
ներն ու զգա ցում նե րը:

Ուրեմն տես նել եւ ապրիլ կարե ւոր է տղուն հոգի ին ու հաս կա ցո ղու
թե ա նը համար:

Ինչ պէս քիչ առաջ նշած էի աշա կերտ նե րու միջեւ հայե րէն լեզո ւի 
մակար դա կի տար բե րու թիւն ներ կան: Մակար դա կի տար բե րու թիւն
ներ կան նաեւ նախակր թա րան նե րու միջեւ, որոնք աւե լի զգա լի կը 
դառ նան, երբ տար բեր նախակր թա րան նե րու աշա կերտ ներ կը միա
նան լիկէ ո նի մը մէջ:

Մենք Թուր քի ոյ մէջ ունինք երկ րոր դա կան կար գի եւ լիկէ ո նի աշա
կերտ նե րուն համար արտօ նո ւած երկու հայե րէն դասա գիր քեր, որոնք են.

Առա ջի նը, Զ. դասա րա նի «Ընթեր ցա րան»ը, որը շատ աւե լի նոր է 
բախ տատ մամբ միւ սին, վաւե րա ցո ւած 1996–ին:

Իսկ երկ րոր դը, «Թան գա րան»ը, որ վաւե րա ցո ւած է քսա նե րորդ 
դարուն առա ջին կիսուն:

Ուրեմն Թան գա րա նի նիւ թե րը շատ գեղե ցիկ են, յար գի աղբիւր 
է զայն, բայց հեռու է այսօ րո ւան տղուն կեան քէն ու ապրում նե րէն եւ 
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տղան թէ՛ չհասկ նար եւ թէ իրեն չի խօսիր այդ նիւ թե րը: Կարճ խօս քով 
տղան չհե տաքրք րո ւիր այլեւս այդ նիւ թե րով:

Ես Թան գա րա նի քանի մը նիւ թե րուն համար պատ րաս տած էի 
արդի ա կան աշխա տու թե ան էջեր, բայց նիւ թե րը ծանր մշա կո ւած են եւ 
շատ աւե լի կարե ւո րը արդէն հեռու են ներ կա յիս տղոց աշխար հէն:

Այս պարա գան բարե լա ւե լու նպա տա կով 2007–2008 ուսում նա կան 
տարեշր ջա նի, Նոյեմ բեր ամսո ւան սկիզ բը նախակր թա րան նե րու երկ
րոր դա կան բաժ նի եւ լիկէ ո նի հայե րէն լեզո ւի ուսու ցիչ ներ մեկ տե ղո ւե
ցանք գաղա փա րի փոխա նակ ման եւ երկ րոր դա կան բաժ նի Զ., Է., Ը. 
դասա րան նե րու դասա նիւ թե րը որո շե լու համար:

Որպէս զի կարե նանք որոշ չափով գոնէ լու ծել մակար դա կի, բառամ
թեր քի հար ցե րը, ունե նա լով նիւ թե րու հաւա սար ցանկ մը, պրակ մը:

Դասա նիւ թե րը քաղե ցինք մեծ մասամբ Պարոն Յարու թիւն Քիւրք
ճե ա նի «Հայե րէ նի Աղբիւր» շար քէն:

Առինք նաեւ «Թան գա րան» էն ալ որոշ նիւ թեր:
Հիմա այս կար գե րու ուսու ցիչ նե րու գոնէ մեծա մաս նու թիւ նը կը 

հետե ւին այս ցան կի նիւ թե րուն:
Տարի նե րու ընթաց քին ալ հայե րէ նի գոր ծա ծու թե ան մասին անշուշտ 

փոփո խու թիւն նե րը զգա լի են:
Օրի նակ՝ հօրեղ բօրս ֆրան սե րէ նի գիր քե րը պահած եմ: Ինք քսա

ներ րորդ դարուն առա ջին կիսուն, իր աշա կեր տու թե ան շրջա նին, այդ 
գիր քե րուն մէջ բացատ րու թիւն նե րը հայե րէ նով գրեր է:

Մեր տղա քը, երբ որ նոր բառե րու հան դի պին կը նախընտ րեն քովը 
անմի ջա պէս գրել թրքե րէն բացատ րու թիւ նը, որ երբեմն ալ անբա ւա
րար կը մնայ:

Խնդի րը ուրիշ երկիր նե րու մէջ ալ կար ծեմ չի տար բե րիր: Տալոջս 
տղան, որ Քանա տա–Մօն րէ ալ աշա կերտ է, հայե րէ նի դասա գիր քին 
վրայ բացատ րու թիւն նե րը անգ լի ե րէ նով կը գրէ:

Ունիմ հետաքրք րա կան օրի նակ մը եւս լեզո ւի գոր ծա ծու թե
ան մասին...: 2007–ին աղջիկս Քանա տա գացած էր: Հաւա քոյ թի մը 
ընթաց քին Թուր քի ա յէն տարի ներ առաջ գաղ թող հայու հի մը աղջ
կանս հար ցում ներ կ’ուղ ղէ. «Թրքե րէ՞ն կը խօսիք դուք», «Հոն հայե րէն 
կրնա՞ք խօսիլ»:

Հետաքրք րա կա նը այն է, որ այս հար ցում նե րը կը հարց նէ անգ լի
ե րէ նով: Մաս նա ւո րա բար շեշ տել կ’ուզեմ որ ասոնք պար զա պէս օրի
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նակ ներ են, որոնք ցոյց կու տան մայ րե նիի մասին մեր ընդ հա նուր 
հար ցե րը, որոնք ամէն տեղ գրե թէ նոյնն են կամ նման: Այսինքն երկի
րը շատ կարե ւոր չէ, հար ցը բոլոր սփիւռ քա հա յե րունն է:

Գալով լուծ ման իմ առա ջարկ նե րուն, որոնք արդէն կ’օգտա գոր ծեմ:
Շատ կը լսենք թէ առար կա նե րու, գիր քե րու, մաթէ րե ա լի պակաս 

ունինք: Բայց ես կը խոր հիմ, որ գլխա ւոր եւ ամե նէն կարե ւոր 
մաթէ րե ա լը ուսու ցի չը ինքն է կամ ալ ինք մաթէ րե ալ նե րու ամբող
ջու թիւնն է:

Իսկ աշա կերտ նե րը շաղո ւո ւե լու պատ րաստ խմոր ներ են:
Ուրեմն հոս ամե նա կա րե ւոր դերը ուսու ցի չինն է: Անշուշտ, եթէ ծնող

քը գիտա կից է եւ կամ կ’ուզէ մեր ցոյց տուած ճամ բէն քալել կրնանք 
համա գոր ծակ ցիլ, բայց, եթէ ծնող քը այդ գիտակ ցու թիւ նը չու նի ուսու
ցի չը այս դժո ւար ճամ բուն վրայ առան ձին կը գոր ծէ:

Մենք, որպէս սփիւռ քի հայե րէն լեզո ւի ուսու ցիչ ներ, ընդ հան րա պէս 
առան ձին ենք, որով հե տեւ տեղ ւոյն լեզուն իշխող է: Եւ ո՛չ միայն աշա
կեր տին, այլ շատ անգամ ծնող քին համար ալ այս դարուն հայե րէն 
սոր վի լը ժամա նա կի կորուստ է:

Ահա ճիշդ հոս է, որ մեր դժո ւա րին դերը կը սկսի գործել:
Ի՞նչեր ընելու ենք...
Ուսու ցի չը՝ ինք միօ րի նակ պէտք չէ ըլլայ, ամէն օր տար բեր թէք նիք 

մը բերե լու է դասա րան, տար բեր թէք նի քով մը մտնե լու է դասա րան: 
Այս պէ սով աշա կեր տը այդ ուսու ցի չին դասա ժա մե րը արդէն պիտի 
սպա սէ, «Այսօր արդե օք ուսու ցիչս տար բեր ի՞նչ պիտի ընէ»:

Այլեւս գիտենք որ տղոց ըմբռ նե լու– սոր վե լու կեր պե րը կը տար բե
րին իրարմէ: 

Ուրեմն այս ուղղութեամբ մենք ի՞նչեր կրնանք ընել...

• Մենք՝ ուսու ցիչ ներս ստեղ ծա գործ դերա կա տար ներ ըլլա լու ենք:
•  Աշա կեր տը ամէն դասա ժա մի սկիզ բը յու զու մով սպա սե լու է իր 

ուսու ցի չին նոր դերը:
•  Ներ կա յիս տղոց նախա սի րած խաղե րը հայե րէն բառե րով, հայե

րէ նի վերա ծե լով կրնանք խաղց նել:
•  Խաչ–բառ եւ հանե լուկ ներ կազ մել և յետոյ իրենձ մէ ալ նման 

աշխա տու թիւն ներ պահան ջել:
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• Իրենց այժ մէ ա կան հերոս նե րով դասա նիւ թեր պատ րաս տել:
•  Արտօ նենք կամ ալ առիթ ստեղ ծենք առօ րե այ նիւ թե րու շուրջ 

խօսին, խօսե լա վար ժու թիւն ընեն:
Այս մէկը երբերք դասա ժա մի կորուստ չէ:
•  Դար ձե ալ իրենց ստեղ ծենք արտա յայ տո ւե լու առիթ ներ ազատ 

նիւ թե րու շուրջ, փօվէր– փօին թի օգնու թե ամբ:
•  Կրնանք հէքի աթ ամբող ջաց նել տալ, գրե լով կամ բերա նա ցի կամ 

ալ գծե լով եւ պատ մե լով:
•  Բառեր տալ եւ պար բե րու թիւն ուզել իրենց մէ, դար ձե ալ գրե լով 

կամ բերա նա ցի կամ ալ գծե լով ու պատ մե լով:
•  Նկար ներ դիտել տալ ու յետոյ իրենք արտա յայ տո ւին, պատ մեն 

այդ նկա րին մասին:
Դեռ այս օրի նակ նե րը կրնանք միաս նա բար աւելց նել:
Այո, մենք արդի ա կան մեթոտ նե րով պատ րաս տո ւած արտօ նո

ւած դասա գիր քի պակաս ունինք: Բայց, մենք կրնանք օգնա կան կամ 
քովն տի օժան դակ զանա զան աղբիւր ներ գոր ծա ծել:

Ինչ պէս անցե ալ տարի Տիկին նախա րա րու հին ալ շեշ տած է. «Մէկ 
աշա կերտ փրկել, կը նշա նա կէ ընտա նիք մը փրկել»:

Երէ կո ւան իր զեկոյ ցին Պարոն Տաքէ սե ան ըսաւ. «Հայե րէ նը դասա
րա նով սահ մա նա փա կո ւած է»: Նման օրի նակ մըն ալ ես տալ կ’ուզեմ.

Պոլ սոյ մէջ ունինք շատ յաջող երգ չա խում բեր, որոնց անդամ նե
րը շատ յաջող համերգ ներ կը սար քեն, սակայն անմի ջա պէս, դադար 
եւ կամ աւար տին իրա րու միջեւ կը գոր ծա ծեն տեղ ւոյն լեզուն: Կան 
անդամ ներ, որոնք նոյ նիսկ չեն հասկ նար իրենց երգած երգե րը: 
Բայց, երգ չա խումբ, միու թիւն նե րու թատե րա խում բեր, ձեռա գոր ծա
կան աշխա տան քա յին խում բեր ևլն., աշխա տան քի տեսա կը շատ ալ 
կարե ւոր չէ, հայ տղա քը քով քովի գան, գոնէ նոյն մթնո լոր տին մէջ 
ըլլան, «Հայ» մնան: Ինչ պէս անցե ալ տարի զրոյ ցի մը ընթաց քին ըսած 
էր Տկն. Նախա րա րու հին, մէկ հայ մը որ փրկո ւի, կը նշա նա կէ թէ հայ 
ընտա նիք մը փրկո ւած է:

Չմոռ նա՛նք հոն ուր սոր վեց նե լու փափաք ունե ցողն ու սոր վիլ ուզո
ղը քով քովի եկած են, ամէն ինչ կար գին է:
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ՌՈՄԱՆՈՍ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
Հայաստան

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ, 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ 
ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ես 1980–1996 թթ. Երև ա նի պետա կան համալ սա րա նի արտա սահ
մա նյան քաղա քա ցի նե րի նախա պատ րաս տա կան ֆակուլ տե տում 
սփյուռ քա հայ ուսա նող նե րին դասա վան դել եմ հայոց լեզու և հայ գրա
կա նու թյուն: Դասա վանդ ման երկա րա մյա փորձն ինձ թույլ է տալիս ելա
կե տա յին մի քանի դատո ղու թյուն ներ ու եզրա կա ցու թյուն ներ անե լու:

Այս համա ժո ղո վում լսե լով Սփյուռ քից ժամա նած և հայաս տա նյան 
գիտ նա կան նե րի ելույթ նե րը (Դորա Սաքա յան, Հակոբ Չոլա քյան, 
Պետ րոս Պեդի րյան, Գևորգ Բար դակ չյան և այլք)՝ ուզում եմ մի քանի 
խոսք ասել այդ խնդրում կու տա կած իմ փոր ձի մասին: Ուզում եմ նշել, 
որ ժամա նա կին, երբ Երև ա նի պետա կան համալ սա րա նի արտա
սահ ման ցի նե րի ֆակուլ տե տի համար Սեր գեյ Գալս տյա նը կազ մել էր 
«Հայոց լեզու» դասա գիր քը սփյուռ քա հայ ուսա նող նե րի համար, մշակ
վել էին դասա վանդ ման մեթո դի կա յի մի շարք կարև որ մոտե ցում ներ 
ու սկզբունք ներ:

Նախ ուսա նող նե րին բաժա նում էինք 3 կար գի.
. հայե րե նին չտի րա պե տող նե րի խումբ,
. հայե րե նին թույլ տիրա պե տող նե րի խումբ,
. հայե րե նին տիրա պե տող նե րի խումբ:
Եվ այս վիճա կը թելադ րում էր որո շա կի մոտե ցում. որը, ըստ 

Ս. Գալս տյա նի ուսում նա կան ձեռ նար կի, բավա կա նին հաջող էր լուծ
ված. նախ, ըստ ուսում նա կան ծրագ րի, նախա տես ված էր տեսա
կան–քերա կա նա կան հար ցե րի ուսու ցում` առան ձին բաժ նով, ապա 
հետև ում էր գործ նա կան աշխա տանք նե րի բաժի նը: Առա ջին բաժ
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նում սփյուռ քա հայ ուսա նող նե րին մատուց վում էր արևմ տա հա յե րե
նի յու րա հատ կու թյուն նե րը և տար բե րու թյուն նե րը արև ե լա հա յե րե
նից, ինչը կատար վում էր ուղեկց վող վար ժու թյուն նե րով և քերա կա
նա կան կանոն նե րով, հատ կա պես ուշադ րու թյուն էր դարձ վում երկու 
հատ ված նե րի բառա պա շա րա յին տար բե րու թյուն նե րի (այս դեպ քում` 
հոմա նիշ նե րի) ուսուց մա նը: Հետա գա յում հայոց լեզ վին տիրա պե տե
լուն զու գա հեռ բեր վում էին բնօ րի նա կա յին նմուշ ներ հայոց պատ մու
թյու նից, հայոց մշա կույ թից, աշխար հագ րու թյու նից, մաթե մա տի կա
յից և այլ գիտու թյուն նե րից (անշուշտ, պար զից դեպի բար դը), և այս 
մոտե ցու մը արդյու նա վետ էր դարձ նում ոչ միայն հայոց լեզ վի կամ 
գրա կա նու թյան ուսու ցու մը, այլև տար բեր գիտու թյուն նե րից գիտե լիք 
ձեռք բերե լը:

Այս տեղ խոսք եղավ նաև բանա վոր խոս քի (Գևորգ Բար դակ չյան) 
ուսուց ման մասին (նկա տի է առն վում մին չև երե խա յի կող մից գրա ճա
նաչ դառ նա լը):

Նախ, այս եղա նա կը ուսուց ման բնա գա վա ռում հայտ նի է շատ 
վաղուց` սկսած Մեծն Մաշ տո ցից, երբ երե խա նե րը վարժ վում են 
արտա սա նել` բառե րը վան կա տե լով և ամբող ջա կան բառն արտա սա
նե լով: Այս եղա նա կը, ի դեպ, օգտա գործ վել է Արևմ տա հա յաս տա նում 
մին չև Մեծ եղեռ նը: Այն ինձ ծանոթ է գործ նա կա նում: Երբ ես սովո րում 
էի բժշկա կան տեխ նի կու մում, լատի նե րե նի դասա խոս, բոլո րին հայտ
նի Սոտ նի կյա նը մեզ սեպ տեմ բեր–հոկ տեմ բեր ամիս նե րին բանա վոր 
սովո րեց նում էր լատի նե րեն 50 ասույթ, և միայն դրա նից հետո մեզ 
սովո րեց րեց լատի նե րե նի այբու բե նը և քերա կա նու թյու նը: Մեր կար
ծի քով արդյու նա վետ եղա նակ է:

Մեր սփյուռ քա հայ ուսու ցիչ նե րի, մաս նա գետ նե րի, փորձ ված ման
կա վարժ նե րի ելույթ նե րից հաս կա ցա, որ երկար տարի ներ, մանա վանդ 
հայ կա կան տար բեր գաղ թօ ջախ նե րում գոր ծե լով, նրանք դասագր քեր 
կազ մե լիս և գործ նա կան աշխա տանք ներ կատա րե լիս հաշ վի են առել 
(և դա իմ կար ծի քով, պետք է շարու նա կել) տվյալ երկ րի պետա կան 
որպես միջ նորդ լեզ վի խնդի րը, այսինքն` տիրա պե տե լու աստի ճա
նը, հայա գի տա կան առար կա նե րին հատ կաց վող ժամե րի քանա
կը, հեռան կա րում` տվյալ գաղ թօ ջա խի քաղա քա կան վիճա կը և այլ 
հար ցեր: Իսկ սա հու շել է, որ հնա րա վոր չէ բոլոր հայ գաղ թօ ջախ նե
րի համար ստեղ ծել միաս նա կան դասագր քեր (երեք մակար դա կով), 
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մանա վանդ որ տար բեր են այդ գաղ թօ ջախ նե րում եղած պայ ման նե
րը և՛ դասա գիրք ունե նա լու, և՛ մաս նա գետ ուսու ցիչ ներ պատ րաս տե լու 
հիմ նախն դիր նե րը:

Եվ համա հայ կա կան ատյա նում և այս համա ժո ղո վում բազ մա թիվ 
կար ծիք ներ հնչե ցին այս հիմ նախն դիր նե րի շուրջ, որոնք և գործ նա
կան, և հեռան կա րա յին նշա նա կու թյուն ունեն: Օրի նակ՝ շատ հետաքր
քիր էր պրո ֆե սոր Ռու բեն Սաքա պե տո յա նի տեսա կե տը (ի դեպ, նա 
արևմ տա հա յե րե նի բու հա կան դասագր քի հեղի նակ է), որ սփյուռ քա
հայ դպրոց նե րի համար դասագր քեր կազ մե լիս պետք չէ սովո րող նե
րին քերա կա նա խեղդ անել: Այս առու մով խիստ ուշագ րավ դասագր քեր 
է կազ մել Ա–Զ դասա րան նե րի համար Հակոբ Չոլա քյա նը (Հալեպ):

Ես կառա ջար կեի, որ նման դասագր քե րում, որոնց կազմ մա նը մաս
նակ ցում են նաև Հայաս տա նի մաս նա գետ նե րը, ներառ նել այն պի
սի բնագ րեր, որոնք ունեն և՛ արևմ տա հա յե րե նի, և՛ արև ե լա հա յե րե նի 
միաս նա կա նաց նող տար րեր: Բացա ռիկ օրի նակ են Վահ րամ Փափա
զյա նի, Լեռ Կամ սա րի և այլ գրող նե րի գրա կան երկե րը: Մյուս առա
ջարկս վերա բե րում է նրան, որ ցան կա ցած գիտու թյան նվա ճում նե րը 
սովո րո ղին ներ կա յաց նե լու համար պետք է ուսում նա կան ծրագ րե րում 
ընդգր կել հանձ նա րար վող գրա կա նու թյան ցանկ: Օրի նակ՝ հայոց լեզ վի 
դասա վանդ ման գոր ծըն թա ցում կարե լի է ընդգր կել հետև յալ գրքե րը.

. Գ. Ջահու կյան, «Զրույց ներ հայոց լեզ վի մասին»,

. Մայա Ավա գյան, Հեն րիկ Հարու թյու նյան, «Գեղար վես տա կան խոսք»,

. Ներ սես Մկրտչյան, «Բառե րի կեն սագ րու թյու նից»,

. Պետ րոս Բեդի րյան, «Բառե րի խորհր դա վոր աշխար հում»,

. Վաչա գան Սարգ սյան, «Հայե րե նը ափի մեջ»,

. Լալիկ Խաչատ րյան, «Հետաքրք րա շարժ լեզ վա բա նու թյուն»:
Եվ առհա սա րակ, նման կար գի հիմ նախն դիր ներ լու ծե լու համար 

առա ջար կում եմ ՀՀ սփյուռ քի նախա րա րու թյանը կից ստեղ ծել 
նպա տա կա յին հրա տա րակ չու թյուն և գիտա գործ նա կան ամսա գիր` 
և՛ ելա կե տա յին հար ցե րի մասին հոդ ված ներ տպագ րե լով, և՛ երկու 
լեզ վով դասագր քեր հրա տա րա կե լուց բացի, հրա տա րա կել նաև 
ճանաչ ված գրող նե րի երկե րը սփյուռ քա հայ սովո րող նե րին հասց
նե լու նպա տա կով: 
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ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՔԱՊԵՏՈՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԵՊՀ Հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ
Հայաստան

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ 
ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Լեզ վի ուսում նա սի րու թյու նը սկզբուն քո րեն կատար վում է երկու 
եղա նա կով: Առա ջի նը լեզուն դիտար կում է իբրև ինք նա կա համա
կարգ, որի բաղ կա ցու ցիչ նե րը քննվում են իբրև առան ձին գիտա ճյու
ղեր, այն պես, ինչ պես մաթե մա տի կան, աշխար հագ րու թյու նը և այլն: 
Այլ կերպ սա կոչ վում է լեզ վի տեսու թյուն: Երկ րորդ դեպ քում լեզուն 
դիտարկ վում է իր հաղոր դակ ցա կան (կոմու նի կա տիվ) գոր ծա ռույ
թով, երբ լեզուն դառ նում է միջոց` այլ գիտե լիք նե րի ձեռք բեր ման 
համար: Սովո րա բար առա ջին եղա նա կով են կազմ վում մայ րե նի լեզ վի 
դասագր քե րը, իսկ երկ րորդ դեպ քում, երբ լեզուն ուսու ցան վում է իբրև 
օտար լեզու: Ինչ խոսք, այս երկու մոտե ցում նե րը ունեն նաև որո շա
կի աղերս ներ և փոխ ներ թա փան ցում ներ: Հայաս տա նի բոլոր հայ կա
կան դպրոց նե րում հայե րե նը ուսու ցան վում է իբրև մայ րե նի, այսինքն` 
լեզ վի տեսու թյուն: Խորհր դա յին շրջա նի հայաս տա նյան ռու սա կան 
դպրոց նե րում հայե րենն ուսու ցան վում էր իբրև օտար լեզու, քանի որ 
մայ րե նին համար վում էր ռու սե րե նը:

Առա ջին պայ մա նը, որ ներ կա յաց վում է դասագր քե րի հեղի նակ նե
րին, լեզ վա կան երև ույթ նե րի նկա րագ րու թյան գիտա կան սկզբունք նե
րը պահ պա նելն է: Խոս քը նախ վերա բե րում է լեզ վա կան մակար դակ
նե րի պահ պա նու թյա նը, որը արևմ տա հա յե րե նի սփյուռ քյան համա րյա 
ոչ մի դասագր քում չի հան դի պում: Այդ պի սին են այսօր Սփյուռ քում 
գոր ծող հայոց լեզ վի դասագր քե րից շատե րը. Գազան ճյա նի, Զարեհ 
Մել քո նյա նի և այլոց դասագր քե րը, որոնք իրենց բազում հրա տա րա
կու թյուն նե րով անու րա նա լի դեր ունեն Սփյուռ քի դպրո ցա կան նե րին 
մայ րե նիի գան ձե րը ուսու ցա նե լու գոր ծում, սակայն ունեն այս թերու
թյու նը. այս տեղ պահ պան ված չէ լեզ վա կան մակար դակ նե րի ուսուց
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ման հաջոր դա կա նու թյու նը` հնչյու նա բա նու թյուն, բառա գի տու թյուն, 
ձևա բա նու թյուն և շարա հյու սու թյուն: Դրա նով խախտ վում է պար զից 
դեպի բար դը գնա լու սկզբուն քը, հնչյու նա կան երև ույթ նե րի հետ զու
գա հեռ ուսու ցան վում են շարա հյու սա կան կամ ձևա բա նա կան երև
ույթ նե րը:

Սփյուռ քի դպրոց նե րի համար նախա տես ված դասագր քե րի կազ
մու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մի շարք հան գա մանք նե րով.

ա) Ու՞մ համար է նախա տես ված (տարի քը, մակար դա կը):
բ) Երկի րը (ո՞րն է գերա կա լեզուն):
գ) Նպա տա կը (իբրև մայ րե նի լեզու, իբրև օտար լեզու, առօ րյա–

հաղոր դակ ցա կան և այլն):
դ) Մեթո դա բա նու թյու նը և ուսուց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 

(ամե նօ րյա, կիրակ նօ րյա, ինք նու սույց և այլն):
Այդ առու մով առանձ նա նում են արև ե լա հա յա տիպ ուսում նա սի

րու թյուն նե րը, որոնք կրկնում են արև ե լա հա յե րե նի կաղա պար նե րը, 
քերա կա նա կան իրո ղու թյուն նե րը: Նման դասագր քե րից են անվա նի 
հայա գետ ներ Ս. Աբրա հա մյա նի, Վ. Քոսյա նի, Ս. Գալս տյա նի, ինչ
պես նաև վեր ջին շրջա նում` Կ. Առա քե լ յա նի դասագր քե րը: Գալս
տյա նի գիր քը ժամա նա կին գրվել է նախա պատ րաս տա կան բաժան
մուն քի ուսա նող նե րի համար, որոնք հիմ նա կա նում սփյուռ քա հա յեր 
էին: Մյուս երկու սը ձևված են Աղա յա նի և Բար սե ղ յա նի ձևա բա նու
թյան դասագր քի վրա և եզրա բա նու թյու նից մին չև կառուց ված քը, 
երև ույթ նե րի նկա րագ րու թյու նից մին չև սահ մա նում ներ կրկնում են 
նշված գիր քը:

Կ. Առա քե լ յա նը, լինե լով համալ սա րա նի բանա սի րա կան ֆակուլ
տե տի շրջա նա վարտ, բնա կա նա բար ծանոթ է հայ լեզ վա բա նա կան 
մտքի նվա ճում նե րին, ուս տի դրանք արտա ցո լել է իր երեք գրքից 
բաղ կա ցած դասագր քում: Սակայն նրա գիր քը ևս զերծ չէ վերը նշված 
թերու թյուն նե րից: Այս պես, «Արդի հայե րե նի քերա կա նու թյուն» կոչ վող 
այս եռա հա տոր դասա գիր քը սկսվում է ... շարա հյու սու թյու նով, հետո 
անցում է կատար վում հնչյու նա բա նու թյա նը, ապա` բառա գի տու թյա
նը և այդ ամե նը համար վում է... քերա կա նու թյուն:

Նույն դասագր քում արևմ տա հա յե րե նի մի քանի բայեր (ազդել, 
զար նել, խնա յել, հաղ թել, ներել, վնա սել) համար վում են չեզոք 
սեռի, թեև կարող են ընդու նել վ կրա վո րա կան մաս նի կը: Իբրև հիմ
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նա վո րում բեր վում են այս պի սի մտքեր. «Ազդել և յաղ թել բայե րուն 
ցոյց տուած գոր ծո ղու թիւն նե րը կ’անց նին առար կա նե րու վրա, բայց 
ոչ անմի ջա կա նօ րէն, այլ հոլո վա կերտ մաս նիկ նե րու միջո ցով (՞՞՞), 
որով հե տև գոր ծո ղու թիւ նը կրող առար կա նե րը կը դրո ւին տրա կան 
և ոչ թե հայ ցա կան հոլո վով...» (Գիրք II, էջ 177): Քանի բառ` այն
քան սխալ:

Այս ամբողջ խառ նաշ փո թը գալիս է նրա նից, որ հեղի նա կը առաջ
նորդ վում է մի կարծ րա ցած կաղա պա րով. այն, որ արևմ տա հա յե րե
նում ուղիղ խնդի րը դրվում է միայն ուղ ղա կա նա ձև հայ ցա կա նով, 
և անձի առու մը` ուղիղ խնդի րը տրա կա նա ձև հայ ցա կա նով, արևմ
տա հա յե րե նին բնո րոշ չէ: Մինչ դեռ սա փաս տում է, որ նշված բայե
րը արև ե լա հա յե րե նի ազդե ցու թյամբ սկսել են առնել անձի առու մով 
ուղիղ խնդիր:

Այս հար ցին մի փոքր ման րա մասն անդ րա դար ձանք ցույց տալու 
համար, թե որքան կարև որ է լեզ վա կան հար ցե րին խիստ գիտա կան 
մոտե ցում ցու ցա բե րե լը, որը, ցավոք, բացա կա յում է Սփյուռ քի դպրո
ցա կան մի շարք դասագր քե րում, էլ չենք խոսում այն մասին, որ մին չև 
հիմա ճշգրտված չէ այն պի սի մի առանց քա յին հարց, ինչ պի սին է բայի 
եղա նակ նե րի թիվը արևմ տա հա յե րե նում...

Լեզ վին բավա րար չափով տիրա պե տող սովո րող նե րի համար 
կարե լի է ընդու նել տար բե րու թյուն նե րի վրա հիմն ված մեթո դը, երբ 
ուսու ցան վում են միայն լեզ վա կան այն երև ույթ նե րը, որոնք տար
բեր են արև ե լա հա յե րե նից: Այս ասպա րե զում մեր փոր ձը հեն վում 
է արդեն հրա տա րակ ված և քննու թյուն բռնած մեր մի քանի աշխա
տու թյուն նե րի վրա: Մաս նա վո րա բար նկա տի ունենք մեր «Արևմ
տա հա յե րեն–արև ե լա հա յե րեն ուղ ղա խո սա կան–բացատ րա կան 
բառա րա նը», ուր առա ջին անգամ փորձ ենք արել տալու բառե
րի արևմ տա հայ հնչու մը` նախա տես ված արև ե լա հայ ընթեր ցո ղի 
համար: Սա մենք խիստ կարև ո րում ենք, որով հե տև հայաս տա նյան 
ներ կա յա ցում նե րում, շար ժան կար նե րում և տար բեր ռադի ո հե
ռուս տա տե սա յին հաղոր դում նե րում աղճատ ված է ներ կա յաց վում 
արևմ տա հայ խոս քը, իսկ արևմ տա հայ ծագում ունե ցող մեծ դերա
սան նե րը վաղուց կնքել են իրենց մահ կա նա ցուն: Դար ձյալ արև
ե լա հա յե րե նին տիրա պե տող նե րի համար է գրվել նաև մեր հեղի
նա կած «Արևմ տա հա յե րե նի դասա գիր քը», որը արևմ տա հա յե րե նի 



158

առա ջին բու հա կան դասա գիրքն է: Այս տեղ ևս ելա կետ են ընդուն վել 
արև ե լա հա յե րե նի լեզ վա կան իրո ղու թյուն նե րը, որոն ցից արև ե լա
հա յե րե նից ունե ցած տար բե րու թյուն նե րի միջո ցով ներ կա յաց վում է 
արևմ տա հա յե րե նը: Ըստ էու թյան այս դասա գիր քը նախա տես ված է 
արև ե լա հա յե րե նի լեզ վա կան իրո ղու թյուն նե րին քաջա ծա նոթ մաս
նա գետ նե րի` բանա սեր նե րի, լեզ վի և գրա կա նու թյան ուսու ցիչ նե
րի համար, որոնք հեն վե լով իրենց առա վել լավ ծանոթ փաս տե րի 
վրա, կարող են յու րաց նել նաև արևմ տա հա յե րե նի օրի նա չա փու
թյուն նե րը: Ինչ խոսք, արևմ տա հա յե րե նի գիտա կան քերա կա նու
թյան ստեղ ծու մը մնում է Հայաս տա նի և Սփյուռ քի մաս նա գետ նե րի 
առաջ նա հերթ խնդի րը:

Սփյուռ քի համար նախա տես ված դասագր քերի կազ մու թյան 
ժամա նակ առաջ են գալիս նաև մի քանի կարև որ հիմ նա հար ցեր, 
որոնց կու զե ինք անդ րա դառ նալ: Աշխար հա գի տու թյան հայտ նի 
մաս նա գետ Հրա չյա Գաբ րի ե լ յա նը հեղի նա կել էր մի գիտա հան րա
մատ չե լի գիրք՝ «Հայ կա կան լեռ նաշ խարհ» վեր նագ րով, որը Գյուլ
բեն կյան ֆոն դի հայ կա կան բաժ նի ղեկա վար Զավեն Եկա վ յա նի 
կող մից նպա տա կա հար մար էր գտնվել համա պա տաս խան մշա կու
մից հետո վերա ծել Հայաս տա նի աշխար հագ րու թյան դասագր քի: 
Մեզ առա ջարկ վեց հիշյալ աշխա տու թյու նը վերա ծել արևմ տա հա
յե րե նի, այն շարադ րել իբրև դասա գիրք` անշուշտ դասա կան ուղ
ղագ րու թյամբ: Շուրջ մեկ տարի տևե ցին հիշյալ աշխա տանք նե րը, 
որոնց արդյու նա վետ ավար տը եղավ «Հայոց բնաշ խար հը» վեր
նագ րով դասագր քի լույ սըն ծա յու մը (Հ. Կ. Գաբ րի է լե ան «Հայոց 
բնաշ խար հը», Երե ւա նի համալ սա րա նի հրա տա րակ չու թիւն, 2002, 
Արևմ տա հա յե րէ նի վերա ծեց և խմբագ րեց Ռ. Կ. Սաքա պե տո յե ան): 
Մի կողմ թող նե լով ծագած զանա զան կար գի դժվա րու թյուն նե րը՝ 
կու զե ինք առանձ նաց նել այն խնդիր նե րը, որոնք առա ջա նում են 
նման պարա գա նե րում: Դրան ցից առա ջի նը վերա բե րում է հատուկ 
անուն նե րի տառա դար ձու թյա նը: Մի շարք հատուկ անուն ներ` անձ
նա նուն ներ կամ տեղա նուն ներ, ունեն տար բեր գրու թյուն արև ե լա
հա յե րե նում և արևմ տա հա յե րե նում: Առա ջին հեր թին հարկ է հաղ թա
հա րել այդ տար բե րու թյուն նե րը և Սփյուռ քի համար նախա տես ված 
դասագր քում գոր ծա ծել այն տեղ ընդուն ված ձևե րը, որոնք, ցավոք, 
ոչ միշտ են միաս նա կան և տար բեր գաղ թօ ջախ նե րում ունեն տար
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բեր ձևեր: Երկ րորդ և առա վել դժվար հաղ թա հա րե լի արգել քը կապ
վում է գիտա տեխ նի կա կան տեր մի նա բա նու թյան հետ: Արևմ տա հա
յե րե նը սկզբուն քո րեն մեր ժում է օտա րա բան ձևե րը` անկախ այն 
բանից, թե դրանց հայե րեն համար ժեք նե րը կա՞ն, թե՞ ոչ: Անվի ճե լի 
է, որ օտար բառե րը մեր ժե լու հախուռն կեց ված քը երբեմն հեղի
նակ նե րին կանգ նեց նում է անս պա սե լի դժվա րու թյուն նե րի առաջ. 
հիշյալ գրքի` արևմ տա հա յե րե նի վերած ման ժամա նակ ստիպ ված 
էինք լանդ շաֆտ, ցիկ լոն, իզո բար, արե ալ, էնդե միկ, ռելիկ տա յին և 
հեղի նա կի գոր ծա ծած նման բազ մա թիվ բառե րի հայե րեն համար
ժեք նե րը գտնե լու կամ գոնե դրանք նկա րագ րո րեն բացատ րե լու 
համար: Այս խնդի րը առա ջի կա յում ևս ծառա նա լու է այն հեղի նակ
նե րի առջև, որոնք Սփյուռ քի դպրոց նե րի համար հեղի նա կե լու են 
տար բեր դասագր քեր:

Կար ծում ենք, որ մեր հիշյալ մտա հո գու թյուն նե րը կարող են 
օգտա կար լինել Սփյուռ քի համար դասագր քեր ստեղ ծե լու գոր ծում` 
միա վո րե լու համար Հայ րե նի քի և Սփյուռ քի մաս նա գետ նե րի ջան քե
րը և միաս նա բար լու ծում ներ գտնե լու արծարծ ված հար ցե րի վերա
բե րյալ:
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ՅՈՒՐԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ,
բանասիրական գիտությունների դոկտոր
Հայաստան

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱԳԻՐՔ
(արևմտահայերենի դասագրքերի համառոտ տեսություն. 
միասնական նոր դասագրքի կազմության սկզբունքները) 1

Մեր խոս քում անդ րա դառ նա լու ենք երկու հիմ նա կան խնդրի. նախ` 
համա ռոտ ներ կա յաց նե լու ենք այն փոր ձը, որ ունենք արև մտա հա յե
րե նի դասագր քի ստեղծ ման ասպա րե զում, և երկ րորդ` փոր ձե լու ենք 
առա ջար կել արևմ տա հա յե րե նի միաս նա կան դասագր քի կազ մու թյան 
որո շա կի սկզբունք ներ:

Նախ առա ջի նի մասին: Դասա գիրք կազ մե լը դժվա րին գործ է: 
Սփյուռ քի պարա գա յում այն դժվար է երիցս: Պետա կան հովա նա վո
րու թյան բացա կա յու թյու նը, մեկ կենտ րո նի շուր ջը համախմբ վե լու 
դժվա րու թյուն նե րը, հայ կա կան համայնք նե րի հոգև որ–մշա կու թա յին 
կյան քի յու րա հատ կու թյուն նե րը և այլ հան գա մանք ներ չափա զանց 
լուրջ խոչըն դոտ ներ են առաջ բերում դասագր քի ստեղծ ման համար: 
Սփյուռ քում այդ գոր ծը հիմ նա կա նում իրա կա նաց վում է անձն վեր 
անհատ նե րի կող մից, իրա կա նաց վում է մեծ զոհո ղու թյուն նե րի գնով: 
Ուս տի առի թը օգտա գոր ծե լով` հայաս տա նյան մեր գոր ծըն կեր նե րի 
անու նից խորին երախ տա գի տու թյուն ենք հայտ նում բոլոր նրանց, 
ովքեր սփյուռ քում հայե րեն դասագր քե րի ստեղծ ման գոր ծում ներդ
րում ունեն:

Արևմ տա հա յե րե նի դասա գիր քը կազ մու թյան ու գոր ծա ծու թյան 
հարուստ ավան դույթ ներ ունի: Այն սկսվում է 18–րդ դարից. 1727–ին 
Վենե տի կում հրա տա րակ վեց Մխի թար Սեբաս տա ցու «Դուռն քերա
կա նու թե ան Աշխար հա բառ լեզո ւին Հայոց» գիր քը, 1736 և 1760 թվա

1  Ներ կա յաց վող նյու թը որպես զեկու ցում կար դաց վել է Ծաղ կա ձո րում 2010 թ. հու նի սի 
3–5–ը տեղի ունե ցած «Արևմ տա հա յե րե նի ուսուց ման վիճա կը Սփյուռ քում» համա ժո-
ղո վում: Ներ կա յաց վում է որոշ փոփո խու թյուն նե րով և հավե լում ե րով:
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կան նե րին Պոլ սում լույս տեսան Պաղ տա սար Դպի րի «Պար զա բա
նու թիւն քերա կա նու թե ան» և «Գիրք քերա կա նու թե ան» դա սա գր քե
րը` շարադր ված աշխար հի բառով: Իր երկ րորդ գրքի առա ջա բա նում 
Պաղ տա սար Դպի րը գրում է. «Անոր համար թէք րար զայս փոք րիկ 
քերա կա նու թիւնս ալ նոր շարադ րե ցինք աշխար հի բառիւ, որ գրոց 
բան հասկ նա լու սէր ունե ցող փոք րիկ տիրա ցու ներն` կամ թէ` ով ոք և 
իցէ` ասով մտնեն ‘ի մեծ քերա կա նու թիւն…»2: 

Հետա գա շուրջ 300 տարի նե րի ընթաց քում ստեղծ վել ու գոր ծա
ծու թյան մեջ են դրվել արևմ տա հա յե րե նի տաս նյակ ձեռ նարկ ներ 
ու դասագր քեր: Ավե լորդ չեմ համա րում թվել դրան ցից մի քանի սը` 
Ն. Ռու սի նե ան` «Ուղ ղա խօ սու թիւն արդի հայե րէն լեզո ւին», Պոլիս, 
1853 թ., Ն. Զօրա ե ան` «Ընթեր ցա սի րու թիւն», Պոլիս, 1852, Մ. Քիրեճ
ճե ան` «Հայե րէ նի քերա կա նու թիւն», Պոլիս, 1864թ., Ա. Գարա գա շե
ան` «Գործ նա կան քերա կա նու թիւն», Պոլիս, 1853թ., Զապէլ Ասա տուր 
և Հրանտ Ասա տուր` «Գործ նա կան քերա կա նու թիւն արդի աշխար
հա բա րի», Պոլիս, 1900թ., Ս. Դաւ թե ան` «Նոր քերա կա նու թիւն արդի 
հայե րէ նի», Պոլիս, 1907 թ. և այլն:

Մեծա քա նակ գրա կա նու թյուն է ստեղծ վել նաև Սփյուռ քի շրջա նում` 
1920–ական նե րից հետո: Իրենց բովան դա կու թյամբ և գոր ծա ծու թյան 
նպա տակ նե րով այդ գրքե րը երբեմն իրա րից էապես տար բեր են: Եվ 
դա ունի իր պատ ճառ նե րը: Դրան ցից են` այս կամ այն համայն քի 
կրթա կան պահանջ նե րը և ավան դույթ նե րը, գերա կա լեզ վի ազդե ցու
թյուն նե րը, հեղի նա կի որդեգ րած սկզբունք ներն ու այս պես կոչ ված` 
դպրո ցը, որին դավա նում է դասագր քի հեղի նա կը:

Ցավոք, Սփյուռ քում հրա տա րակ ված ոչ բոլոր դասագր քերն են հասա
նե լի եղել հայաս տան ցի ընթեր ցո ղիս: Եվ այսօր խոսք կարող ենք հնչեց
նել միայն այն գրքե րի մասին, որոնք ունե ցել ենք մեր ձեռ քի տակ:

Նպա տակ չու նենք հան գա մա նո րեն քննար կե լու դասագր քե րը: 
Նշե լու ենք դրան ցից յու րա քան չյու րի այն հիմ նա կան հատ կա նիշ ներն 
ու առա վե լու թյուն նե րը, որոն ցով, մեր տպա վո րու թյամբ, այս կամ այն 
գիր քը կարող է աղբյուր ծառա յել արևմ տա հա յե րե նի միաս նա կան 
դասագր քի ստեղծ ման համար:

Սփյուռ քի շրջա նում դպրո ցա կան ամե նա գոր ծա ծա կան դասագր

2 Պաղտասար Դպիր, Գիրք քերականութեան, Կ. Պօլիս, 1760, էջ 2: 
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քե րից մեկը եղել է Հով հան նես Գազան ճյա նի քերա կա նու թյու նը, որ 
կոչ վում է «Նոր քերա կա նու թիւն արդի հայե րէն լեզո ւի»: Այն, իհար կե, 
ստեղծ վել է ավե լի վաղ` 1910–ական նե րին, Կ. Պոլ սում, սակայն պար
բե րա բար վերահ րա տա րակ վե լով` տաս նա մյակ ներ շարու նակ իբրև 
դասա գիրք է ծառա յել տար րա կան, միջին և ավագ դպրո ցի աշա կերտ
նե րի համար: 1924–ին գիր քը վերահ րա տա րակ վել է «Նոր քերա կա նու
թիւն արդի հայե րէն լեզո ւի. բարձ րա գոյն եւ լրա ցու ցիչ դասըն թացք, Ա 
եւ Բ մասեր» խորագ րով: «Այս գիր քը,– գրում է հեղի նա կը,– համե մա
տա բար զար գա ցած աշա կերտ նե րու համար է3: Գազան ճյա նի քերա
կա նու թյու նը, կար ծում եմ, արևմ տա հա յե րե նի առա ջին ամբող ջա կան 
և ամփոփ դասա գիրքն է: Հարուստ է քննա կան դիտար կում նե րով: 
Այս տեղ համե մա տու թյան մեջ են գրա բա րը, բար բառ նե րը և արևմ տա
հայ գրա կան լեզուն: Գիտա կա նու թյու նը այս դասագր քի հիմ նա կան 
հատ կա նիշ նե րից է: Արևմ տա հա յե րե նի քերա կա նու թյան դասա կան 
նկա րա գի րը ներ կա յաց նող հավաս տի վեր լու ծում նե րը խիստ օգտա
կար կարող են լինել ստեղծ վե լիք դասագր քի համար:

Զարեհ Մել քո նյան, «Գործ նա կան քերա կա նու թիւն», հրա տա
րակ վել է 1970–ին Բեյ րու թում: Կար ծում եմ` տարա ծաշր ջա նում այն 
ընդուն ված ու գնա հատ ված դասա գիրք է եղել տաս նա մյակ ներ շարու
նակ և է նաև այսօր: Նյու թի հետև ո ղա կան ու ճշգրիտ շարադ րան քը, 
դասա նյու թը սովո րեց նե լու սկզբունք նե րը անպայ ման ուսա նե լի շատ 
բան կարող են տալ փոր ձի առու մով: Նյու թը գործ նա կա նում յու րաց
նե լու համար կարև որ միջոց են դասագր քում տրվող հրա հանգ նե րը:

Պետք է ասել, սական, որ գրքում հստա կո րեն չեն պահ պան ված 
դասա նյու թը ըստ լեզ վա կան մակար դակ նե րի մատու ցե լու սկզբունք
նե րը, որով դյու րին չի դառ նում տեսա կան մասի ընկա լու մը. օրի նակ` 
բառա գի տու թյան մեջ խոս վում է քերա կա նա կան իրո ղու թյուն նե րի 
մասին, կամ ձևա բա նա կան իրո ղու թյուն նե րին զու գա հեռ ներ կա յաց
վում են շարա հյու սա կան գիտե լիք ներ և այլն: Ուսուց ման այս եղա նա
կը սկզբուն քո րեն հակա սում է մեզա նում ձևա վոր ված ավան դույ թին:

Արևմ տա հա յե րե նի դասագր քի կազ մու թյան մեջ անու րա նա լի վաս
տակ ունի Հարու թյուն Քյուրք ճյա նը: Նրա հեղի նա կած «Նոր քերա
կա նու թիւն հայե րէն լեզո ւի» միջ նա կարգ դասա րան նե րի համար 

3 Յովհ. Գազանճեան, Նոր քերակա նու թիւն արդի հայերէն լեզուի, Կ. Պոլիս, 1910, էջ է:



163

նախա տես ված 450 էջա նոց դասա գիր քը խիստ ուշագ րավ ձեռ նար
կում է արևմ տա հա յե րե նի դասագր քի մշակ ման ճանա պար հին: Հեղի
նա կի որդեգ րած սկզբուն քը ուսա նե լի է. լեզ վա կան նյու թի յու րա ցու
մը տրվում է փուլ առ փուլ` եռա մյա ուսուց ման ծրագ րով` յու րա քան
չյուր տար վա համար 15–ական դաս, լեզ վի բոլոր մակար դակ նե րի 
համար նախ` համա ռոտ գիտե լիք ներ, ապա` աստի ճա նա բար նույն 
մակար դակ նե րի վերա բե րյալ հետզ հե տե խորաց ված ուսու ցում: Նյու
թի մատուց ման այս մեթո դը, որը հավա նա բար եվրո պա կան դպրո ցի 
ազդե ցու թյան արգա սիք է, միայն վեր ջին տարի նե րին է մուտք գոր ծել 
հայաս տա նյան իրա կա նու թյուն, և կար ծում ենք ուսա նե լի շատ բան 
ունի իր մեջ: Դասագր քում յու րա քան չյուր դասից հետո ուսու ցիչ նե
րին տրվող մեթո դա կան ցու ցում նե րը, պար բե րա բար իրար հաջոր
դող եզրա կա ցու թյուն նե րը, ծանո թագ րում նե րը կամ վերա քա ղի տես
քով տրվող հիշե ցում նե րը մատուց վող դասը դարձ նում են աշա կեր տի 
համար միան գա մայն ընկա լե լի:

Հայոց լեզ վի ուսու ցու մը միջ նա կարգ–երկ րոր դա կան բաժին նե
րում չափա զանց դյու րին է դառ նում համա պա տաս խան գրա կան 
նյու թի զու գա հեռ մատուց մամբ: Հ. Քյուրք ճյա նի կազ մած ձեռ նարկ
նե րի շար քը` «Հայ րե նի աղբիւր» ընդ հա նուր խորագ րով, որ կոչ վում 
է նաև «Ձեռ նարկ լեզո ւի եւ բացատ րե ալ ընթեր ցա նու թե ան», խիստ 
շահե կան նյութ են պարու նա կում արևմ տա հա յե րե նի և առհա սա րակ 
հայե րե նի նրբու թյուն ներն ու լեզ վա կան գեղե ցիկ կառույց նե րը յու
րաց նե լու համար: Ի դեպ, իբրև սկզբնաղ բյուր են ընտր ված ո՛չ միայն 
արևմ տա հայ հեղի նակ նե րի գոր ծե րը: Արևմ տա հա յե րեն սովո րող 
աշա կեր տը իր լեզ վա կան գիտե լիք նե րը ամրապն դում է նաև արև
ե լա հայ դասա կան և ժամա նա կա կից հեղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րի հեն քի վրա` Րաֆ ֆի, Հով հան նես Թու մա նյան, Եղի շե 
Չարենց, Գուր գեն Մահա րի, Զորայր Խալա փյան, Հրանտ Մաթև
ո սյան, Պարույր Սևակ, Վարդ գես Պետ րո սյան, Վախ թանգ Անա
նյան. ահա ոչ ամբող ջա կան ցան կը արև ե լա հայ այն հեղի նակ նե րի, 
որոնց գոր ծե րից ծաղ կա քաղ է արել հար գար ժան քերա կա նա գե տը: 
Եվ ուշադ րու թյուն դարձ նենք նաև հետև յա լին. նշված հեղի նակ նե րի 
գոր ծե րը բեր ված են արև ե լա հա յե րե նով` առանց փոխադ րե լու արևմ
տա հա յե րե նի: Արև ե լա հա յե րե նին բնո րոշ բառե րը բացատր վում են 
գրքում ներ դի րի ձևով զետեղ ված բառա ցան կում: Այս փոր ձը, կար
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ծում եմ, շատ կարև որ է: Ասենք նաև, որ նշված շար քի գրքե րից յուր
քան չյու րի համար դասագր քի հեղի նա կը ստեղ ծել է աշխա տան քա
յին տետ րեր, որոն ցում արևմ տա հա յե րե նի վերա բե րյալ զետեղ ված 
են համա ռոտ գիտե լիք ներ: Դրան ցից յու րա քան չյու րը մի–մի առան
ձին դասա գիրք է:

Ուզում եմ մեկ–երկու խոքով անդ րա դառ նալ Հարու թյուն Քյուրք
ճյա նի մեկ այլ աշխա տան քին` ինք նու սույց–ձեռ նարկ նե րին: Առա
ջին ձեռ նար կը կոչ վում է «Ձեռ նարկ հայե րէն լեզո ւի»` նախա տես
ված ֆրան սա խոս հայու թյան համար (Փարիզ, 1982 թ.): Իր իսկ` 
հեղի նա կի խոս քե րով` սա դասա գիրք է «գործ նա կան դասա գիրք 
մը, այսինքն` անպայ ման երկ լե զու, դիւ րին յու րա ցու մի եւ անհա
տա կան, առան ձին գոր ծա ծու մի կարե լի ու թիւն ներ ընծա յող, եւ այս 
բոլոի շնոր հիւ` արդիւ նաւոր4: Տարի ներ հետո` 2007–ին, Քյուրք ճյա
նը կազ մեց և հրա տա րա կեց նույն պի սի մի ինք նու սույց–ձեռ նարկ 
անգ լա խոս հայու թյան համար (անգլ. թարգմ.` Վ. Փեթ թի): Այս գրքի 
առա ջա բա նում, անդ րա դառ նա լով իր նախորդ ձեռ նար կին, հեղի
նա կը գրում է. «Այն լայն սպա ռում կը գտնէր Ֆրան սա յի եւ ֆրան
սա խօս այլ երկիր նե րու տարած քին եւ տարի մը ետք կ’արժա նա նար 
երկ րորդ տպագ րու թե ան: Քանի մը տարո ւան մէջ բազ մա հա զար 
օրի նակ նե րով սպա ռում մը գտած` այս դասա գիր քը այսօր կը շարու
նա կէ գոր ծա ծո ւիլ քիչ մը ամէն տեղ` ֆրան սա յի մէջ: 1978ին Ֆրան
սա յի Պետա կան Մշա կու թա յին «Փոմ փի տու» Կեդ րո նը (Պօպուր) 
զայն կ’օժտէր, իր միջոց նե րով եւ հեղի նա կին ման կա վար ժա կան 
աջակ ցու թե ամբ, ամբող ջա կան ձայ նագ րու մով մը` քասէ թի մը վրայ 
(ինը ժամ տեւո ղու թե ամբ), զայն գոր ծա ծե լու համար իր լեզո ւա կան 
գիտաշ խա տա նո ցին մէջ5: Անկասկած է, որ հաջո ղու թյուն ներ կու նե
նա և իր նպա տա կին կծա ռա յի նաև անգ լա խոս հայու թյան համար 
նախա տես ված այս ինք նու սույ ցը, քանի որ ունի պահան ջարկ և 
ինք նու սույց ձեռ նար կի համար խիստ կարև որ առա վե լու թյուն ներ. 
երկ լե զու է, ունի ձայ նա յին ընկե րակ ցու թյուն, կարող է կիրարկ վել 
առանց ուսուց չի:

Երկ լե զու դասագր քե րի մասին խոսե լիս անպայ ման պետք է նշել 

4 Յովհ. Գազանճեան, Նոր քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի, Կ. Պոլիս, 1910, էջ է:
5 Յ. Քիւրքճեան, Ձեռնարկ, հայերէն լեզուի, Փարիզ–Պէյրութ–Լոս Անճելըս, 2007, էջ 8:
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Դորա Սաքայանի շատ հաջող ված աշխա տա սի րու թյու նը անգ լա խոս 
հայու թյան համար6: Գիտնակա նի և ման կա վար ժի բազ մա մյա փոր ձա
ռու թյու նը այս տեղ ակն հայտ է: Գիր քը առան ձին դասե րով, լեզ վա կան 
նյու թի համա կարգ ված և հետև ո ղա կան մատու ցու մով օտա րա լե զու 
ուսա նո ղի համար դյու րին ճանա պարհ է ստեղ ծում արևմ տա հա յե րե
նը յու րաց նե լու: Գրքում զետեղ ված գործ նա կան առա ջադ րանք նե րը, 
արևմ տա հա յե րեն բնագ րե րը, խոս քա յին համա գոր ծա ծա կան կաղա
պար նե րը և երկ լեզ վ յան բառա ցան կը աշխա տան քը դարձ նում են 
չափա զանց օգտա կար:

Կար ծում ենք, որ երկ լե զու դասագր քե րի ստեղ ծու մը պետք է լինի 
մեր գոր ծի հաջորդ փու լը, այն դեպ քում, երբ արևմ տա հա յե րե նը կու
սու ցան վի իբրև երկ րորդ լեզու:

Պետրոս Հաճյան: Բուե նոս Այրե սում Հաճյա նի հրա տա րա կած 
«Պարզ քերա կա նու թիւն»ը բաղ կա ցած է երեք գրքից: Նախա տես ված 
է եռա մյա ուսուց ման համար, ընդգր կում է լեզ վի միայն մեկ բաժի նը` 
ձևա բա նու թյուն: Հայե րե նի յու րաց ման տեսա կե տից հեղի նա կը կարև
որ է համա րում ձևա բա նու թյան հար ցե րին հան գա մա նո րեն, կամ, 
ինչ պես ինքն է ասում, երկա րո րեն դան դա ղի լը, քանի որ, ըստ նրա, 
հարա վա մե րի կյան հայ աշա կեր տու թյան համար «լեզուն միայն դպրո
ցի լեզու է դժբախ տա բար եւ որուն համար ըլլա’յ քերա կա նա կան, ըլլա’յ 
բառա պա շա րա յին եւ լեզո ւա կան այլ ծանօ թու թիւն նե րը ենթա կայ են 
ցնդե լու ճակա տագ րին, դասա րա նի շրջա գի ծէն դուրս մաս չկազ մե լով 
լեզո ւա կան ընթա ցիկ արտա յայ տու թեան»7: Դժվար է, իհար կե, համա
ձայ նել այս փաս տար կու մին, քանի որ բառա գի տա կան և շարա հյու
սա կան գիտե լիք նե րը նույն քան կարև որ են հայ երի տա սար դի համար 
իր մայ րե նի լեզ վին տիրա պե տե լու, այն գոր ծա ծե լու և հաս կա նա լու 
կրկնակ առում նե րով. ենթա կա չեն մոռա ցու թյան և՛ դասա րա նի շրջա
գի ծեն ներս, և՛ այդ շրջա գի ծեն դուրս:

Պետ րոս Հաճյա նի դասագր քի անու րա նա լի առա վե լու թյուն նե րից 
են մատ չե լի ու թյու նը, բանա վոր և գրա վոր վար ժու թյուն նե րի հարուստ 
պաշա րը, յու րա քան չյուր դասից հետո տրվող վերա քաղ նյու թե րի 
բազ մա զա նու թյու նը: Այս դասա գիր քը արևմ տա հա յե րե նի միաս նա

6 Տե՛ս D. Sakayan, Modern western armenian, Monntreal, 2010.
7 Պ. Հաճեան, Պարզ քերականութիւն, Ա. գիրք, Պուէնոս Այրէս, 1988, էջ 3:
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կան դասագր քի ձևա բա նու թյան բաժ նի համար կարող է հան դի սա նալ 
անմի ջա կան աղբյուր:

Կարո Առաքել յան: Հայ սփյուռ քի անխոնջ գոր ծիչ նե րից մեկը, ով 
որո շա կի վաս տակ ու ներդ րում ունի արևմ տա հա յե րե նի դասագր
քե րի ստեղծ ման գոր ծում: Կազ մել և Գալուստ Կյուլ պեն կյան հիմ
նար կի, մաս նա վո րա բար տիար Զավեն Եկա վ յա նի հատ կաց րած 
նյու թա կան օժան դա կու թյամբ 1898–ին Բեյ րու թում հրա տա րա կել 
է իր եռա հա տո րը` «Արդի հայե րէ նի քերա կա նու թիւն» վեր տա ռու
թյամբ: Գիր քը անցել է գոր ծա ծու թյան մեկ տաս նա մյա կից ավե լի 
ընթացք, ձեռք է բերել կիրա ռու թյան որո շա կի շրջա նակ ներ: Հեղի
նա կի հավաս տու մով` իր գրքե րում ամփոփ ված են «ուսուց չա կան 
ասպա րէ զին մէջ երկար տարի նե րու փոր ձա ռու թե ան» արդյունք
նե րը: Հեղի նա կը ջանա ցել է պարզ, դյու րին լեզ վով շարադ րել 
լեզ վա կան գիտե լիք նե րը, մանա վանդ վար ժու թյուն նե րի միջո ցով 
ամրապն դել այդ գիտե լիք նե րը աշա կերտ նե րի մտքում: Առա քե լ յա
նը այն ճշմա րիտ համո զումն ունի, որ «Քերա կա նու թիւ նը գո’ց չեն 
սոր վիր, քերա կա նու թիւ նը գո’ց չեն սոր վեց ներ, այլ կը տրա մա բա
նեն եւ կանոն նե րուն էու թիւնն ու բովան դա կու թիւ նը կ’իւրաց նեն 
քերա կա նա կան վար ժու թիւն նե րու միջոցով8: 

Գրքե րից յու րա քան չյու րը ներ կա յաց նում է լեզ վի որո շա կի բաժի
նը կամ բաժին նե րը. առա ջին գրքում համա ռոտ գիտե լիք ներ են 
զետեղ ված շարա հյու սու թյան վերա բե րյալ, ապա ներ կա յաց վում են 
հնչյու նա բա նու թյուն, բառա գի տու թյուն ու ձևա բա նու թյուն բաժին
նե րը: Երկ րոր դը, որ ամե նից ստվար հատորն է, ընդգր կում է միայն 
ձևա բա նու թյան շարու նա կե լի նյու թը, նախորդ գրքի բովան դա կու
թյան վերա քա ղով, երրոր դը` դար ձյալ նվիր ված է ձևա բա նու թյա նը: 
Գրքե րը նախա տես ված են 5–7–րդ դասա րան նե րում սովո րող աշա
կերտ նե րի համար:

Առա քե լ յա նի դասագր քի արժա նիք ներն են հետև յալ նե րը. ընդգր
կում է հայոց լեզ վի բոլոր մակար դակ նե րը, շարադ րան քը հիմ նա
կա նում հստակ է և դյու րըն կալ, տրվում են հարուստ գիտե լիք ներ 
մանա վանդ ձևա բա նու թյու նից, հիմ նա կա նում պահ պան վում է նյու թի 
մատուց ման համա մաս նու թյու նը, բազ մա զան ու հարուստ է գործ նա

8 Պ. Հաճեան, Պարզ քերականութիւն, Ա. գիրք, Պուէնոս Այրէս, 1988, էջ 3:



167

կան աշխա տանք նե րի մասը: Կա հայաս տա նյան դպրո ցի ազդե ցու
թյու նը: Եվ սա բնավ թերու թյուն չպետք է համա րել:

Կարո Առա քե լ յա նի այս գրքե րի յու րօ րի նակ շարու նա կու թյու նը, 
ավե լի ճիշտ, լրա ցու մը եղան 2004–2005 թվա կան նե րին դար ձյալ Բեյ
րու թում հրա տա րակ ված դասագր քե րը` «Դիւ րին հայե րէն» խորագ
րով` բաղ կա ցած երեք մասից: Էջե րի ընդ հա նուր քանա կը հաս նում 
է 500–ի: Համա հե ղի նակ է Աղավ նի Ֆըս տըգ ճյա նը: Այդ գրքե րը միա
ժա մա նակ աշխա տան քա յին տետ րեր են` գրա վոր նշում նե րի և հար
ցում նե րի համար հատ կաց ված բաժին նե րով: Դասա գիր քը հավա
նա բար նախա տես ված է միջին դասա րան նե րի համար: Ցավոք, այդ 
մասին նշում չկա: Ինչևէ, շարադ րան քի դյու րին կեր պը, վար ժու թյուն
նե րի միջո ցով դասա նյու թը մատու ցե լու եղա նա կը, աշխա տան քա յին 
տետ րի և գրքի համա տեղ նկա րա գիր նե րով կազմ ված լինե լու հան
գա մանք նե րը այս դասա գիր քը դարձ նում են արժա նի առանձ նա կի 
ուշադ րու թյան: 

Եդուարդ Տասնապետյան, «Քերա կա նու թիւն», հրա տա րակ վել 
է 1990 թվա կա նին Անթի լի ա սում Վեհա փառ Գարե գին Բ. Կաթո ղի
կո սի գոր ծուն աջակ ցու թյամբ: Սա, անշուշտ, դասա գիրք չէ: Կիլի
կիո կաթո ղի կո սու թյան դպրե վան քում դասի ընթաց քին մշակ ված 
նյու թեր, քերա կա նա գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն ներ, «Բագին» 
ամսագ րում պար բե րա բար հրա տա րակ ված հոդ ված ներ. ահա գրքի 
բովան դա կու թյու նը: «Յառա ջա բա նի» հեղի նակ, արևմ տա հա յե րե նի 
հմուտ և բծախն դիր պաշտ պան, ինչ պես նրան բնու թագ րում են գոր
ծըն կեր նե րը, Արմե նակ Եղի ա յա նի հավաս տու մով` այս գիր քը օգտա
կար կարող է լինել հայոց լեզ վի ուսու ցիչ նե րի և բոլոր նրանց համար, 
ովքեր դպրո ցա կան նախ նա կան գիտե լիք ներ ստա նա լուց հետո 
պատ րաստ վում են հայե րե նա գի տու թյան մեջ մաս նա գի տանալու9: 
Տասնա պե տյա նի գիր քը կարող է հետաքրք րել արևմ տա հա յե րե նի 
քերա կա նու թյան ինչ–ինչ իրո ղու թյուն նե րի գիտա կան մեկ նա բա
նու թյուն նե րով ու լեզ վա կան փաս տե րի ճշգրտում նե րով: Սակայն 
այս քերա կա նու թյա նը ընտ րո ղա բար պիտի վերա բեր վել. վիճե լի են 
հեղի նա կի գոր ծա ծած առան ձին տեր մին ներ, որոշ քերա կա նա կան 
իրո ղու թյուն նե րի բնու թագ րում ներ, ինչ պես` դերա նուն նե րի և դեր

9 Տե՛ս Եդ. Տասնապետեան, Քերականութիւն, Անթիլիաս, 1990, էջ 10:
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բայ նե րի դասա կար գու մը, բարդ նախա դա սու թյան նկա րագ րու թյու
նը և առհա սա րակ շարա հյու սա կան կար գե րի քննու թյու նը և այլն: 
Բոլոր դեպ քե րում, միաս նա կան դասա գիր քը կազ մե լիս պետք է ձեռ
քի տակ ունե նալ նաև այս գիրքը:

Դոկտոր Հիլտա Գալֆայան–Փանոսյանի հեղի նա կած «Արեւմ տա
հայ գրա կան լեզո ւի ուսում նա կան ձեռ նարկ»ը մեր ձեռ քի տակ եղած 
ամե նա նոր դասա գիրքն է: Հրա տա րակ վել է Երև ա նում 2009 թ., հրա
տա րա կու թյան է երաշ խա վոր ված հայաս տան ցի պատ վար ժան լեզ
վա բան նե րի և «Սփյուռք» գիտա ու սում նա կան կենտ րո նի կող մից: 
Գրքի ներա ծա կա նում փոքր–ինչ անո րոշ է ձևա կերպ ված այն միտ
քը, թե ում համար է նախա տես ված ձեռ նար կը: Հեղի նա կը գրում է. 
«ձեռ նար կը յղւում է բոլոր նրանց, ովքեր լաւա գոյնս տիրա պե տում են 
հայե րէ նին»10: Սակայն ներա ծա կան երկու խոս քից և արև ե լա հա յե րե
նով շարադ րան քից պարզ է դառ նում, որ ձեռ նար կը նախա տես ված է 
Հայաս տա նի հան րակր թա կան դպրոց նե րի սանե րի և ուսու ցիչ նե րի 
համար: Գիր քը ուշագ րավ ձեռ նար կում է կրկնակ առում նե րով, առա
ջին` ներ կա յաց նում է արևմ տա հա յե րե նի համա կարգ ված և ամբող
ջա կան պատ կե րը` ընդգր կե լով հնչյուն ու տառ ձևա կեր պու մից մին
չև շարա հյու սա կան իրո ղու թյուն ներ: Երկ րորդ` հեղի նա կը առան ձին 
դեպ քե րում չի խու սա փում մատ նան շե լու արև ե լա հա յե րե նից արևմ
տա հա յե րե նի ունե ցած տար բե րու թյուն ները:

Մյուս կող մից, սակայն, գրքում զետեղ ված վար ժու թյուն նե րի սակավ 
քանա կը հնա րա վո րու թյուն չեն տալիս մատուց վող տեսա կան նյու թը 
գործ նա կա նո րեն և բավա րար չափով յու րաց նե լու: Ձեռ նար կը նաև 
ուշա դիր խմբագ րու մի անհ րա ժեշ տու թյուն ներ ունի:

Հակոբ Չոլաքյան` Սփյուռ քի ամե նից ճանաչ ված հեղի նակ նե
րից և վաս տա կա շատ ման կա վարժ նե րից մեկը: Նրա «Անդաս տան» 
երկ հա տո րյա կը և վեց գրքից կազմ ված ձեռ նար կը` «Հայե րէ նի 
դասա գիրքս», Սփյուռ քում ամե նա գոր ծա ծա կան դասագր քե րից են: 
Դրանք հեղի նա կի երկա րա մյա գիտաման կա վար ժա կան աշխա
տան քի արդյունք են և ուսա նե լի շատ բան ունեն իրենց մեջ: Նյու թի 
մատուց ման յու րա հա տուկ կեր պը գրա վիչ է, այն է. գրա կա նու թյան 

10  Հ. Գալ ֆայեան–Փանոսեան, Արեւմտա հայ գրա կան լեզուի ուսում ա կան ձեռնարկ, 
Երև ան, 2009, էջ 3:
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միջո ցով կամ այլ դասա նյու թե րով սովո րել տալ հայե րե նը: Ներ կա
յաց վող դասե րի բազ մա զա նու թյու նը աշա կեր տին մղում է ավե լի մեծ 
հետաքրք րու թյամբ յու րաց նե լու մայ րե նին: Բացի այդ, ուսուց ման այդ 
մեթո դը լայն հնա րա վո րու թյուն ներ է տալիս զու գա հե ռա բար ձեռք 
բերե լու լրա ցու ցիչ գիտե լիք ներ ոչ միայն հու մա նի տար, այլև բնա գի
տա կան առար կա նե րից: Շեշ տը, իհար կե, դրվում է հայա գի տա կան 
առար կա նե րի և հայ րե նի քը ներ կա յաց նող ու ազգա յի նը քարո զող 
տեղե կու թյուն նե րի վրա: Սա լրա ցու ցիչ եղա նակ է հայե րե նի միջո ցով 
և հայե րե նի ուսուց մամբ հային ու Հայաս տա նը ներ կա յաց նե լու: Հայ 
սփյուռ քի իրա կա նու թյան մեջ դասագր քե րի կազ մու թյան այս եղա
նա կը միան գա մայն արդյու նա վետ է ու նպա տա կա յին: Մյուս կող մից, 
սակայն, դասա վանդ ման կամ նյու թի մատուց ման այս ձևը կար ծես 
ունի որոշ թերա ցում ներ, քանի որ մի տեսակ երկ րորդ պլան է մղվում 
բուն հայե րե նի` հայոց լեզ վի ուսու ցու մը: Մեթո դը թերևս կիրա ռե լի 
կարե լի է համա րել որո շա կի համայնք նե րի կրթա կան գոր ծը կազ մա
կեր պե լու համար:

Հան գա մա նո րեն չենք անդ րա դառ նա լու Սփյուռ քի հայ դպրոց նե
րում գոր ծած վող կամ գոր ծած ված մյուս ձեռ նարկ նե րին ու դասագր
քե րին` Լեւոն Շանթ` «Հայե րէ նի գրա ւոր դասեր». գրքի Ա աստի ճա
նը հրա տա րակ վել է Փարի զում, 1927–ին, Բ և Գ աստի ճան նե րը` Բեյ
րու թում` 1945–ին և 1968–ին, Շահէն Շահ նուր` «Քերա կա նու թիւն եւ 
ուղ ղագ րու թիւն հայե րէն լեզո ւի», Իսթան պուլ, 1970թ., Պ. Պետի րե
ան, «Եկէք ճիշդ խօսինք ու գրենք», Պոս տոն, 1993թ., Մ. Մկրտի չե
ան` «Քերա կա նու թե ան դասեր», Հալէպ, 1995թ., Կարա պետ Ճու հա
րե ան` «Մրգաս տան, մայ րե նի լեզո ւի դասա գիրք», Հալէպ, 2000թ. և 
այլն: Բոլորն էլ հար գան քի ու գնա հա տու թյան արժա նի գոր ծեր են 
և այս կամ այն հատ կա նի շով, այս կամ այն չափով կարող են իրա
պես աղբյուր հան դի սա նալ ստեղծ վե լիք միաս նա կան նոր դասագր
քի համար:

Ավար տե լով Սփյուռ քում հրա տա րակ ված գրքե րի մասին մեր 
խոս քը` ավե լորդ չենք համա րում նշել, որ արևմ տա հա յե րե
նի դասագր քի ստեղծ ման փոր ձի առու մով մեծ չափով կարող են 
օգտա կար լինել նաև հայաս տա նյան դասագր քե րը: Խոս քը արևմ
տա հա յե րե նի` Հայաս տա նում ստեղծ ված դասագր քե րի մասին է` 
Սեր գեյ Աբրա հա մյան և այլք, «Հայե րէն լեզո ւի դասա գիրք» (Երև ան, 
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1966թ.), Ռու բեն Սաքա պե տո յան, «Արևմ տա հա յե րե նի դասա գիրք» 
(Երև ան, 2006), Յու րի Ավե տի սյան, «Արև ե լա հա յե րե նի և արևմ տա
հա յե րե նի զու գադ րա կան քերա կա նու թյուն» բու հա կան դասա գիրք 
(Երև ան, 2007), «Զան գակ» հրա տա րակ չու թյան նախա ձեռ նու
թյամբ կազմ ված և 2004–ին հրա տա րակ ված «Հայ րե նի աղբիւր» Ա 
և Բ գրքույկ նե րով ընթեր ցա րան–ձեռ նարկ նե րը կրտսեր դպրո ցի 
համար, որ հեղի նա կել են Անժել Քյուրք ճյա նը և Լիլիթ Տեր–Գրի գո
րյա նը և այլն:

«Հայե րէն լեզո ւի դասա գիրք»ը արևմ տա հա յե րե նի` Հայաս տա նում 
ստեղծ ված առա ջին ամբող ջա կան դասա գիրքն է` ներա ռում է լեզ վի 
բոլոր մակար դակ նե րը: Շարադր ված է այս պես կոչ ված հայաս տա
նյան դասագր քե րի կառուց ված քով և մեթո դա բա նու թյամբ և նախա
տես ված է Հայաս տա նում արևմ տա հա յե րե նը սովո րող կամ ուսում նա
սի րող լսա րա նի համար:

«Արևմ տա հա յե րե նի դասա գիրք»ը արևմ տա հա յե րե նի առա ջին 
բու հա կան դասա գիրքն է: Բացի տեսա կան մասից, որ, բնա կա նա
բար, ներա ռում է լեզ վի բոլոր բաժին նե րը, գիր քը ունի ևս երեք մաս` 
գործ նա կան աշխա տանք նե րի և վար ժու թյուն նե րի մաս, բնագ րեր և 
արևմ տա հա յե րեն–արև ե լա հա յե րեն ուղ ղա խո սա կան–բացատ րա կան 
բառա րան: Դասագր քում արևմ տա հա յե րե նի լեզ վա կան փաս տե րը 
դիտարկ վում են արև ե լա հա յե րե նի տեսան կյու նից, այսինքն` նշվում 
են արևմ տա հա յե րե նի ունե ցած տար բե րու թյուն նե րը արև ե լա հա յե րե
նից: Գրքում ներ կա յաց վող տեսա կան գիտե լիք նե րը, վար ժու թյուն նե րի 
հարուստ բաժի նը աղբյուր կարող են լինել դպրո ցա կան միաս նա կան 
դասագր քի կազ մու թյան ու նյու թի մատուց ման ինչ–ինչ սկզբունք ներ 
ճշգրտե լու համար:

«Արև ե լա հա յե րե նի և արևմ տա հա յե րե նի զու գադ րա կան քերա
կա նու թյուն» բու հա կան դասա գիր քը ներ կա յաց նում է արև ե լա հա յե
րե նի և արևմ տա հա յե րե նի զու գադ րա կան պատ կե րը. ընդգր կում է 
արևմ տա հա յե րե նի քերա կա նա կան հիմ նա կան տար բե րու թյուն նե
րը արև ե լա հա յե րե նից: Գիր քը հարուստ է բնագ րա յին օրի նակ նե
րով, որոնք ներ կա յաց վող տար բե րու թյուն նե րը դարձ նում են համո
զիչ և տեսա նե լի: Այս ձեռ նար կը նախա տես ված է բու հե րի բանա սի
րա կան ֆակուլ տետ նե րի ուսա նո ղու թյան, հան րակր թա կան դպրոց
նե րի ուսու ցիչ նե րի և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքր վում 
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են արևմ տա հա յե րե նով: Գրքում քերա կա նա կան իրո ղու թյուն նե րը 
ներ կա յաց նե լու որոշ սկզբունք ներ կարող են հիմք ծառա յել միաս
նա կան դասագր քի կառուց ված քը և մեթո դա կան ուղղ վա ծու թյու նը 
որո շե լիս:

«Հայ րե նի աղբիւր» ընթեր ցա րան–ձեռ նարկ նե րը մեզա նում արևմ
տա հա յե րե նի ուսուց ման առա ջին փոր ձերն են կրտսեր դասա րան նե
րի համար: Մատուց վող նյու թը, հար ցում նե րով առա ջադ րանք նե րը` 
տպա վո րիչ պատ կե րա զար դում նե րով, անպայ ման հարուստ աղբյուր 
են կրտսեր դասա րա նի նոր դասագր քի համար: Այս դասա գիր քը ունի 
մշտա պես մշակ վե լու և կատա րե լա գործ վե լու առա վե լու թյու նը. համա
ցան ցում տեղադր ված նրա էլեկտ րո նա յին տար բե րա կը պար բե րա
բար խմբագր վում և մշակ վում է` ավար տուն և ամբող ջա կան դառ նա
լու հեռան կա րով:

Այս պի սով՝ դասագր քե րի ստեղծ ման գոր ծում արևմ տա հա յե րե նը 
կու տա կել է մեծ փորձ, մնում է այն արդյու նա վոր գոր ծա ծու թյան մեջ 
դնել և համա խումբ աշխա տան քով ստեղ ծել միաս նա կան դասա գիրք:

Իսկ ի՞նչ սկզբունք ներ պետք է դրվեն արևմ տա հա յե րե նի միաս նա
կան դասագր քի ստեղծ ման հիմ քում:

Մեր առա ջար կու թյուն նե րի առա ջին խում բը ունի այս պես կոչ ված 
ընդ հա նուր բնույթ.

1. Արևմ տա հա յե րե նի միաս նա կան դասա գիր քը պետք է ստեղծ վի 
Սփյուռ քի և Հայաս տա նի մաս նա գետ նե րի համա տեղ ջան քե րով: Հիմ
նա կան ուժը, բնա կա նա բար, Սփյուռ քի մեր գոր ծըն կեր ներն են` իրենց 
փոր ձով, հայ համայնք նե րի կրթա կան կյան քի խոր և ճշմա րիտ իմա
ցու թյամբ, կեն դա նի գրա կան արևմ տա հա յե րե նի իրա կան նկա րա գի
րը գծե լու մաս նա գի տա կան շահախնդ րու թյամբ: Վերը ներ կա յաց ված 
աշխա տանք նե րը այդ ուժի վառ ապա ցույց ներն են: Օժան դա կող ուժը 
Հայաս տա նի ուսու ցիչն ու գիտ նա կանն են` դասագր քե րի կազ մու
թյան իրենց բազ մա մյա փոր ձով և տարի նե րի ընթաց քում ձևա վոր ված 
ու փոր ձու թյուն ապրած մաս նա գի տա կան կարո ղու թյուն նե րով: Այս 
երկու ուժե րի ճիշտ համա գոր ծակ ցու թյան արդյուն քում, համոզ ված 
եմ, կու նե նանք սպաս ված դասա գիր քը:

2. Սփյուռ քի համար յու րա քան չյուր դասա գիրք կազ մե լիս անպայ
ման պիտի հաշ վի առնել համայնք նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, այն, թե որքա նով է կեն սու նակ համայն քի կրթա կան ընդ հա նուր 
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համա կար գը, որքան է արևմ տա հա յե րե նով հաղոր դակց վող հան րու
թյան իրա կան քանա կը, ինչ պի սին է կրթա կան վիճա կը, իսկ ամե նա
կա րև ո րը` լեզ վա կան ինչ պի սի միջա վայ րի հետ գործ ունենք: Լեզ վա
կան միջա վայր ասե լով` նկա տի ունենք ոչ միայն գերա կա այս կամ 
այն լեզ վի առկա յու թյու նը, որ ինք նին կարև որ գոր ծոն է, այլև տարի նե
րի ընթաց քում ստեղծ ված լեզ վա կան ավան դույ թը, լեզ վամ տա ծո ղու
թյու նը: Այս մոտեց մամբ թերևս քննարկ ման առար կա կարող է դառ
նալ երեք կար գի դասագր քեր ստեղ ծե լու հար ցը` երկու սը անգ լա խոս 
և ֆրան սա խոս միջա վայ րում ապրող հայու թյան համար, որոնք կլի
նեն դասագր քեր առա վե լա պես եվրո պա կան երկր նե րի հայ համայնք
նե րի համար, և երրորդ` արա բա խոս միջա վայ րում ապրող հայու թյան 
համար:

3. Արևմ տա հա յե րե նի դասա գիր քը պետք է ստեղծ վի եռաս տի ճան 
ուսուց ման սկզբուն քով, այսինքն` մենք պիտի ունե նանք դասագր
քեր կրտսեր, միջին և ավագ դպրոց նե րի համար: Դասա վանդ վող 
նյու թը պետք է մատուց վի աստի ճա նա կան կար գով` յու րա քան չյուր 
հաջորդ փու լում նույն թեմա յի վերա բե րյալ հաղորդ վող գիտե լիք նե րը 
ավե լի խորաց նե լով, պարզ քերա կա նու թյու նից դեպի բար դը գնա լու 
ճանա պար հով: Օրի նակ` աշա կերտ նե րը շարա հյու սա կան գիտե
լիք ներ պիտի ստա նան բոլոր երեք փու լե րում էլ, սակայն տար բեր 
խորու թյամբ: 

4. Արևմ տա հա յե րե նի դասագր քե րի կազ մու թյան մասին խոսե լիս 
առան ձին հեղի նակ նե րի կող մից երբեմն արձա նագր վում են սփյուռ
քում դասագր քե րի կազ մու թյան տար բեր սկզբունք ներ, որոնք ձևա
վոր վել են իբր մի կող մից` արևմ տա հա յե րե նի ավան դա կան քերա
կա նու թյամբ և մյուս կող մից` այս պես կոչ ված հայաս տա նյան դպրո ցի 
ազդե ցու թյամբ: Արևմ տա հա յե րե նի նոր դասագր քե րից մեկի առա ջա
բա նում կար դում ենք. «Այս տեղ նշո ւած են արեւմ տա հայ աւան դա կան 
քերա կա նու թե ան մեջ ընդու նո ւած ձեւե րը»: Փոքր–ինչ անո րոշ այս 
ձևա կեր պու մը հեղի նա կը մեկ նա բա նում է հետև յալ կերպ. «Սփիւռ
քում լոյս ընծա յո ւած մի շարք դասագր քե րում նկա տել ենք շեղում ներ 
արեւմ տա հա յե րէ նի աւան դա կան քերա կա նու թիւ նից. աւե լին, որոշ 
տարա ծում են գտնում արե ւե լա հայ նորա նոր մօտե ցում ներ, ինչը, կար
ծում ենք, հետե ւանք է Սփիւռ քի մաս նա գէտ նե րի Հայաս տա նում ուսա
նա ծի ազդե ցու թե ան: Սակայն տեղ նու տե ղը ընդգ ծենք, որ Սփիւռ քի 
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դպրոց նե րի ջախ ջա խիչ մեծա մաս նու թիւ նը հաւա տա րիմ է մնում իրեն 
աւան դա բար փոխան ցո ւած քերա կա նու թե ա նը, այդ քերա կա նու թիւ նը 
ուսու ցա նող դասագր քերին»11:

Առա ջադր ված խնդի րը լուրջ քննար կում նե րի առիթ ներ կարող 
է տալ, քանի որ սկզբուն քա յին հակա սու թյուն ներ է արձա նագ
րում ավան դա կան քերա կա նու թյան և Հայաս տա նում ուսա նած կամ 
հայաս տա նաբ նակ հեղի նակ նե րի կազ մած դասագր քե րի միջև: Իրա
կա նու թյան մեջ, մեր տպա վո րու թյամբ, այդ հակա սու թյու նը չկա կամ 
ա՛յդ չափով չկա: Կան մի կող մից գերիշ խող լեզ վի քերա կա նու թյան 
որո շա կի ազդե ցու թյուն ներ, և կա Հայաս տա նում արդեն մշակ ված, 
ավան դա կան դար ձած սկզբունք նե րով դասա գիրք կազ մե լու փորձ, 
որ բնա կա նա բար յու րաց նում է Հայաս տա նում ուսա նած մաս նա գե
տը: Հար ցի լու ծու մը, կար ծում եմ, հետև յալն է. դասա գիր քը կազ մե լիս 
անպայ ման պետք է խու սա փել արևմ տա հա յե րե նի լեզ վա կան կառույ
ցը կամ ավե լի ստույգ, լեզ վա կան յու րա հատ կու թյուն նե րը ոչ բավա
րար չափով ներ կա յաց նող սկզբունք նե րից` չհա կադր վե լով, սակայն, 
մի կող մից՝ արև ե լա հա յե րե նում առկա սկզբունք նե րին և մյուս կող մից` 
գերա կա լեզ վի ազդե ցու թյամբ քերա կա նա գի տու թյան մեջ արդեն 
արմա տա ցած մոտե ցում նե րին: Ավե լին՝ բոլոր հնա րա վոր դեպ քե րում, 
եթե կա ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն, նախա պատ վու թյու նը պետք 
է տալ արև ե լա հա յե րե նին մոտ և արև ե լա հա յե րե նի դասագր քե րի 
կազ մու թյան սկզբունք նե րին մոտ կամ նույն մոտե ցում նե րին: Ինքը` 
հիշյալ քերա կա նու թյան հար գար ժան հեղի նա կը, քերա կա նա կան մի 
շարք իրո ղու թյուն ներ իր գրքում ներ կա յաց նում է հենց հայաս տա նյան 
դպրո ցի ազդե ցու թյուն նե րով:

Մեր դիտար կում նե րի կամ առա ջար կու թյուն նե րի երկ րորդ խում բը 
վերա բե րում է մաս նա գի տա կան խնդիր նե րին.

1. Տեր մին նե րի գոր ծա ծու թյան հար ցը. ստեղծ վե լիք միաս նա կան 
դասա գիր քը պետք է որդեգ րի տեր մի նա յին միաս նա կան համա
կարգ: Ցավոք, արևմ տա հա յե րե նի` վերը ներ կա յաց ված դասագր
քե րը չու նեն այդ միաս նա կա նու թյու նը: Երբեմն նույն քերա կա նա
կան իրո ղու թյու նը մատուց վում է տար բեր անվա նում նե րով, օրի

11  Հ. Գալֆայեան–Փանոսեան, Արեւմտահայ գրական լեզուի ուսումական ձեռնարկ, 
Երևան, 2009, էջ 3:
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նակ` մի գրքում անո րոշ դեր բայ, մյու սում` անե րև ույթ, մեկում` 
կապ, մյու սում` առըն թե րա դիր, պատ մո ղա կան նախա դա սու թյուն–
զեկու ցա կան նախա դա սու թյուն, ստո րո գյալ–ստո րո գիչ, ենթա կա յի 
լրա ցու ցիչ ներ, փոխա նակ` գոյա կան անդա մի լրա ցում ներ, անո րոշ 
եղա նա կի բայեր, փոխա նակ` դեր բայ ներ, տեղա կան, ժամա նա կա
կան մակ բայ ներ, փոխա նակ` տեղի, ժամա նա կի մակ բայ ներ և այլն: 
Առան ձին տարա կար ծու թյուն ներ կան նաև այս կամ այն քերա կա
նա կան իրո ղու թյան գոր ծա ծու թյան հար ցում, օրի նակ` հայտ նի 
դասագր քե րից մեկում ան դերան վան համար իբրև հայ ցա կա նի 
տար բե րակ նշվող զանի ձևը այլ քերա կան ներ չեն ընդու նում, թողուլ 
բայը մեկ ներ կա յաց վում է իբրև կանո նա վոր բայ` խոնարհ ման իր 
ողջ հարա ցույ ցով, այդ թվում անցյալ ժամա նա կի համա պա տաս
խան կազ մու թյուն նե րով` թողո ւի, կը թողո ւի, պիտի թողո ւի և այլն, 
այլ դեպ քում նույն թողուլ–ը նշված ձևե րի բացա կա յու թյան պատ
ճա ռով ներ կա յաց վում է պակա սա վոր անկա նոն բայե րի շար քում: 
Էական տարա կար ծու թյուն ներ կան բայի եղա նակ նե րի քանա կի 
(այն է` արևմ տա հա յե րե նում բայը ունի երե՞ք, թե՞ չորս եղա նակ), 
անկա նոն և զար տու ղի բայե րի բնու թագր ման, բայա սե ռի քերա
կա նա կան կար գի, խնդրա ռու թյան դրսև որ ման ձևե րի, դերա նուն 
խոս քի մասի ներ խոս քի մա սա յին դասա կարգ ման, կետադ րու թյան 
նշան նե րի գոր ծա ծու թյան և բազ մա թիվ այլ հար ցե րում: Այս բոլոր 
խնդիր նե րը մաս նա գի տա կան քննարկ ման և մեկ միաս նա կան կար
ծի քի բերե լու պատե հու թյու նը ունե նա նա լու են: Եվ կողմ նո րո շում նե
րի համար, այս միտ քը ուզում եմ հատուկ ընդգ ծել, ելա կե տը պետք է 
լինի կեն դա նի գրա կան լեզուն:

2. Լեզ վա կան նյու թի ուսուց ման հաջող եղա նակ նե րից մեկը 
գեղար վես տա կան գրա կա նու թյու նից համա պա տաս խան հատ ված
նե րի ճաշա կա վոր ընտ րու թյունն է: Այդ պի սի փոր ձի հաջող օրի նակ է, 
ինչ պես նշե ցինք, Հարու թյուն Քյուրք ճյա նի «Հայ րե նի աղբիւր» շար
քը: Ընտ րու թյու նը չպետք է սահ մա նա փակ վի միայն արևմ տա հայ 
հեղի նակ նե րով: Առան ձին դեպ քե րում կարող են բեր վել հատ ված ներ 
նաև արև ե լա հայ հեղի նակ նե րից, ըստ որում` բնագ րա յին լեզ վով` 
առանց փոխադ րե լու արևմ տա հա յե րե նի: Արև ե լա հա յե րեն հատ վա
ծի և՛ բառա պա շա րը, և՛ քերա կա նա կան իրո ղու թյուն նե րը կարող են 
բացատր վել տողա տա կում կամ ներ դիր–բառա ցան կե րով, ինչ պես 
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արված է, օրի նակ, Քյուրք ճյա նի դասագր քում: Դա արևմտա հայ 
աշա կեր տին հնա րա վո րու թյուն կտա դույզն չափով ծանո թա նա լու 
նաև արև ե լա հա յե րե նին:

Օգտ վե լով առի թից` ուզում եմ մի դիտար կում անել արև ե լա հա յե
րե նից արևմ տա հա յե րեն փոխադ րում նե րի մասին: Բնավ էլ այն կար
ծի քին չեմ, որ դրա անհ րա ժեշ տու թյու նը կա մեր լեզ վի ու գրա կա նու
թյան դասագր քե րում: Այն խորին համոզ մունքն ունեմ, որ արևմ տա
հայ աշա կեր տը և առհա սա րակ արևմ տա հայ ընթեր ցո ղը կար դում և 
հաս կա նում է արև ե լա հայ հեղի նակ նե րին, և հակա ռա կը` արև ե լա
հա յե րե նին տիրա պե տող ներս որևէ դժվա րու թյուն չու նենք արևմ տա
հա յե րե նով կար դա լու Վարու ժան ու Համաս տեղ, Դու րյան ու Շահան 
Շահ նուր: Հակոբ Օշա կա նի պես փոր ձա շատ ու խորազ գաց գրա գե տը 
տաս նա մյակ ներ առաջ իր կազ մած «Հայ գրա կա նու թիւն» ստվա րա
ծա վալ դասա գիրք–ժողո վա ծո ւում կողք կող քի ներ կա յաց նում է արև ե
լա հայ և արևմ տա հայ հեղի նակ նե րի գոր ծե րը բնագ րի լեզ վով` առանց 
փոխադ րու թյան: Մու շեղ Իշխա նը «Արդի հայ գրա կա նու թիւն» եռա
հա տոր ձեռ նարկ–ժողո վա ծո ւում արև ե լա հա յե րեն գոր ծե րը մատու
ցում է բնագ րի լեզ վով: Այս առի թով ուզում եմ հիշեց նել Հիլ տա Գալ
ֆա յա նի քերա կա նու թյան դասագր քի առա ջա բա նում բեր ված խոս քը. 
«Պարզ ժողովր դի երկու հատո ւած նե րը նոյն պէս երբեք դժո ւա րու թիւն 
չեն ունե ցել հաս կա նա լու Պարո նե ա նին ու Օտե ա նին, Չարեն ցին ու 
Բակունցին12: Այն պես որ, չխու սա փենք հայ գրա կա նու թյան նմուշ նե րը 
և՛ Հայաս տա նում, և՛ Սփյուռ քում հենց բնագ րի լեզ վով մեր աշա կերտ
նե րին մատու ցե լուց:

3. Դասա նյու թը չի կարող յու րաց վել առանց վար ժու թյուն նե րի, 
հակա ռակ դեպ քում տեսա կան գիտե լիք նե րի փոխան ցու մը կմնա 
որպես անպ տուղ աշխա տանք: Դասա գիր քը պետք է հագե ցած լինի 
հաջող ու նպա տա կա յին վար ժու թյուն նե րի բավա րար քանա կով: 
Վերը քննարկ ված դասագր քե րը այդ հնա րա վո րու թյու նը լիու լի ընձե
ռում են:

Եվ վեր ջա պես՝ մեր երրորդ խումբ դիտար կում նե րը վերա բե րում են 
աշխա տան քի կազ մա կերպ մա նը.

12  Հ. Գալֆայեան–Փանոսեան, Արեւմտահայ գրական լեզուի ուսումական ձեռնարկ, 
Երևան, 2009, էջ 3:
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1. Դասագր քի ստեղծ ման գոր ծը զուտ մաս նա գի տա կան աշխա
տանք չէ: Գրքի ձևա վո րու մից, նկա րա զար դու մից սկսած մին չև մաս
նա գի տա կան խմբի անդամ նե րի համա տեղ աշխա տան քը ապա հո վե
լը կազ մա կեր պա կան խնդիր ներ են, որոն ցով պետք է զբաղ վի մեկ այլ 
մար մին, կազ մա կեր պա կան մեկ այլ օղակ, որ այս դեպ քում կարող է 
լինել հայաս տա նյան որևէ հրա տա րակ չու թյուն:

2. Նպա տա կա հար մար է սկզբում ունե նալ դասագր քի ոչ թե տպա
գիր, այլ էլեկտ րո նա յին տար բե րա կը: Այն սկզբնա պես կտե ղադր վի 
համա ցան ցում` ընդ հա նուր ծանո թու թյան և օգտա գործ ման համար: 
Ըստ որում, ցան կու թյան դեպ քում գիր քը տպի չի միջո ցով կարող է 
տպագ րա կան տես քի բեր վել, բազ մաց վել և գոր ծած վել սովո րա կան 
դասագր քի տես քով: Էլեկտ րո նա յին տար բե րա կի էջկայ քը կու նե նա 
հատուկ տեղ կար ծիք ներ ու առա ջար կու թյուն ներ զետե ղե լու համար: 
Այս տեղ գրքի վերա բե րյալ հավաք ված տեղե կու թյուն ներն ու առա
ջարկ նե րը ժամա նակ առ ժամա նակ կքննարկ վեն հեղի նա կա յին խմբի 
կող մից: Առողջ դիտո ղու թյուն ներն ու կար ծիք նե րը հաշ վի կառն վեն 
գրքի հետա գա մշակ ման ու կատա րե լա գործ ման համար: Որո շա կի 
ժամա նակ անց մենք կու նե նանք գրքի վերամ շակ ված, հարս տաց ված, 
նորաց ված տար բե րա կը, որ կարող է առա ջարկ վել տպագ րու թյան 
համար:

3. Նոր դասագր քի ստեղծ ման համար հիմք կարող է հան դի սա նալ 
հրա պա րա կի վրա եղած և վերը ներ կա յաց ված դասագր քե րից որևէ 
մեկը, իհար կե, առա վել ամբող ջա կա նը: Այդ պի սին կարող է լինել, օրի
նակ, բեյ րու թաբ նակ Կարո Առա քե լ յա նի դասա գի քը: Փույթ չէ, թե այդ 
բնօ րի նակ–դասա գիր քը սկզբնա պես ունե նա որոշ բաց թո ղում ներ, 
անճշ տու թյուն ներ, կազ մու թյան սկզբուն քի ինչ–ինչ շեղում ներ: Գրքի 
էլեկտ րո նա յին տար բե րա կի աստի ճա նա կան մշա կու մը հեղի նա կա յին 
խմբի կող մից տարի նե րի ընթաց քում ի վեր ջո արդյուն քում կստեղ ծի 
դասագր քի պահանջ ված որա կը:

Մեզ մնում է հաջո ղու թյուն մաղ թել գոր ծի կազ մա կեր պիչ ներին:
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ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Հայաստան

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՍԱԳՐՔԻ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

«Արևմ տա հա յե րե նի ուսուց ման արդի վիճա կը Սփյուռ քում» համա
հայ կա կան գիտա ժո ղո վի հիմ նա կան նպա տա կը արևմ տա հա յե րե նի 
համա հայ կա կան դասագր քի ստեղ ծումն է, կրթա կան ճանա պար հով 
հայու թյան դափնի նե րը միմյանց մոտեց նելն ու միա վո րե լը: Ստեղծ
վե լիք դասա գիր քը, ինչ պես նաև արևմ տա հա յե րե նի դասա վանդ մա նը 
վերա բե րող ծրագ րե րը և օժան դակ ձեռ նարկ նե րը կարող են ծառա
յել ոչ միայն Հայաս տա նի սահ ման նե րից դուրս գոր ծող ուսում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րին, այլև ՀՀ տարած քում արևմ տա հա յե րեն 
դասա վան դող կրթօ ջախ նե րին, նորա հիմն ավագ դպրո ցին և ընդ հան
րա պես արևմ տա հա յե րե նով հետաքրքր վող նե րին: Դասագր քի սպա
սարկ ման նման լայն շրջա նա կը, արև ե լա հա յե րով կամ արևմ տա հա յե
րով բնա կեց ված տար բեր հայաբ նակ վայ րե րի առկա յու թյու նը, հայե
րե նի իմա ցու թյան տար բեր մակար դակ ունե նալն արդեն իսկ ենթադ
րում են ծառա ցող խնդիր ներ դասագր քի կառուց ված քի, ընդգրկ վե լիք 
թեմա նե րի, նյու թի մատուց ման եղա նակ նե րի և այլ նի առու մով: Անդ
րա դառ նանք հաղ թա հար վե լիք դժվա րու թյուն նե րից մի քանի սին:

ա) Դասագր քի ուղ ղագ րու թյու նը, բ) դասագր քի կառուց ված քը, 
տեքս տե րի և գիտա բա ռե րի ընտ րու թյու նը, գ) ընտր ված հատ ված
նե րի բառա պա շա րը, ուղ ղագ րա կան և կետադ րա կան կանոն նե րի 
միաս նա կա նա ցու մը, դ) արդի սփյուռ քա հայ մամու լի ուղ ղագ րա կան 
տար բե րու թյուն նե րը և դրանց հաղ թա հար ման ուղի ները:

ա) Դասագրքի ուղղագրությունը: Մեր ժողովր դի պատ մա կան ճակա
տագ րով պայ մա նա վոր ված` ներ կա յումս հայա գիր ներն առաջ նորդ վում 
են ուղ ղագ րու թյան երեք տարա տե սա կով` 1) պատ մա վան դա կան կամ 
մես րո պյան, 2) պարս կա հայ–վյու նագ րու թյամբ և 3) աբե ղյա նա կան: 
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Անվա նի լեզ վա բան Հրանտ Պետ րո սյա նը ուղ ղագ րու թյան մասին 
գրում է. «Քաղա քա կիրթ ու հին գրա վոր մշա կույթ ունե ցող ժողո վուրդ
նե րը առհա սա րակ խու սա փում են ուղ ղագ րու թյան մեջ արմա տա կան 
փոփո խու թյուն ներ կատա րելուց13: Չնայած ՀՀ–ում գոր ծում է 1940 թ. 
ընդուն ված աբե ղյա նա կան ուղ ղագ րու թյու նը, սակայն ներ կա յումս քիչ 
չեն ավան դա կան ուղ ղագ րու թյամբ տպագր վող գրքերն ու հոդ ված
ները14: Արևմ տա հա յե րե նը, որպես գրա բա րյան հիմ քով հարուստ բառա
պա շար ունե ցող գրա կան լեզու, հարա զատ է մես րո պյան ավան դա կան 
ուղ ղագ րու թյա նը: Եվ բնա կան է, որ արևմ տա հա յե րե նի դասա գիր քը 
գրվի մես րո պյան ավան դա կան ուղ ղագ րու թյամբ: Սակայն ուղ ղագ րու
թյան առկա տար բե րակ նե րը դժվա րու թյուն ներ կհա րու ցեն, հատ կա
պես խնդիր ներ կառա ջա նան վեվագ րու թյան ու վյու նագ րու թյան հար ցի 
շուրջ15: Ինչ պես հայտ նի է, վեվ–ի և վյուն–ի հար ցը տար բեր ժամա նակ
նե րում մտա հո գել է թե՛ հայ, թե՛ օտա րազ գի հայա գետ նե րին:

Մի առի թով անդ րա դառ նա լով Մխի թա րյան նե րին` Ղ. Աղա յա նը 
ուղ ղագ րու թյան նման վիճակն անվա նում է «մի կատա րյալ բաբե լո
նա կան խառ նա կու թյուն»:

Ղ. Աղա յանն իր «Մի թեթև հրա հանգ մեր լեզ վի ուղ ղագ րու թյան մասին» 
(1888 թ.), «Պարոն Կարա պետ Յաղու բյա նին: Հոր դո րա կան» (1911 թ.), 
«Սուրբ լեզու», «Մեր ուսու ցիչ նե րին ընկե րա կան նվեր» (1892 թ.) հոդ ված
նե րում անդ րա դառ նում է այս խնդրին և պաշտ պա նե լով վյու նագ րու թյու
նը` գրում է. «ւ գրե լով` մեր հին ու նոր լեզո ւի շէնքն անա րատ կպա հենք, 
բայց վ գրե լով` հիմ նո վին կփո խենք նրա գեղա րո ւես տա կան շէն քը»16: 

Ստ. Մալ խա սյան ցի «Հայե րէն բացատ րա կան բառա րա նում» 
ընդգրկ ված կրա վո րա կան սեռի բայե րը վ մաս նի կով են17: Այսօր էլ 

13 Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, էջ 598:
14  Տե՛ս Աստուածաշունչ մատյաններ, Վազգէն Համբարձումեան, Դասական ուղղագրու-
թեան պատմութիւն, 1991, Ցիցիլիա Բրուտեան, Հայ երաժշտական մշակոյթի աշ-
խարհասփիւռ ընձիւղները, 1996, Գարեգին Ա կաթողիկոս, Հոգեմտաւոր ճառա-
գայթում եր, 1997, Լևոն Միրիջանեան, Բանաստեղծութիւններ, 2000, Ջանի 
Միրզաբէկեան, Գրականութեան հարցեր, 2001, Պարոյր Հայրիկեան, Լուսինէ, 
2005, Եդուարդ Գօլանճեան, Երկեր, 2005, Լաւրենտի Յովհաննիսեան, Հայ թարգ-
մա նական գրականութեան բառապաշարը, 2007 և այլն:

15  Այս մասին ավելի հանգամանալից տե՛ս Հակոբջանյան Ա., Ղ. Աղայանի լեզվա-
գիտական հայացքները, Երևան, 2009, էջ 73–85:

16 Աղայան Ղ., Ես մեռած եմ, էջ 444–447:
17  Տե՛ս Մալխասեանց Ս., Հայերէն բացատրական բառարան, հատոր Ա–Ե, Երևան, 
1944–1945:
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ավան դա կան ուղ ղագ րու թյամբ արև ե լա հա յե րեն տեքս տեր հրա տա
րա կե լիս այս առու մով դժվա րու թյուն նե րի ենք հան դի պում: Բանն այն 
է, որ արև ե լա հա յե րե նի կրա վո րա կան բայե րի ներ կա ժամա նա կա ձև
ում կողք կող քի ի հայտ են գալիս երկու ու–եր: Այս հար ցում Ղ. Աղա
յա նը նկա տում է. «Մեր բայե րի ում վեր ջա վո րու թյու նը ոչ միայն տաճ
կաս տան ցոց համար է գայ թակ ղու թյան քար դար ձել, այլև նույ նիսկ 
մեզ համար էլ, որով հե տև ում վեր ջա վո րու թյու նը կրա վո րա կան դառ
նա լով, մի երկ րորդ ու էլ վրան է ավե լա նում և դառ նում է, օրի նակ, գոր
ծո ւում, տանո ւում և այլն: ...Մենք այսօր այս բառե րի վերա բե րու թյամբ 
երեք տեսակi ուղ ղագ րու թյուն ունենք` ուում, վում, ւում18:

Պոլ սե ցի ներն ու Մխի թա րյան նե րը այս խնդի րը մասամբ լու ծել 
են. վան կատ ման ժամա նակ հրա ժար վում են ու–ից և տողա դար ձե լիս 
կիրա ռում են ւ տառը:

Ժամա նակն է, որ հայա գետ ներն այս հար ցում ընդ հա նուր հայ տա
րա րի գան:

բ) Դասագր քի կառուց ված քը, տեքս տե րի և գիտա բա ռե րի ընտ րու
թյունը: Քանի որ ՀՀ սահ ման նե րից դուրս մայ րե նի լեզ վին զու գա հեռ 
ուսու ցան վում է տվյալ երկ րի պետա կան լեզուն, բնա կա նա բար հայե
րե նի ուսում նա սի րու թյան ժամա քա նա կը պակա սում է: Ուս տի նպա
տա կա հար մար է դասա գիր քը խտաց նել և հայոց լեզուն և հայ գրա կա
նու թյու նը ներ կա յաց նել զու գըն թաց: Գեղար վես տա կան հատ ված նե
րը, բեր վող օրի նակ նե րը անշուշտ կընտր վեն հայ հին և միջ նա դա րյան 
գրա կա նու թյու նից, արևմ տա հայ և արև ե լա հայ հեղի նակ նե րի, ինչ պես 
նաև օտա րա գիր սփյուռ քա հա յե րի թարգ մա նա կան լավա գույն գոր
ծե րից: Նպա տա կա հար մար է դասա գիր քը կազ մել երկու հիմ նա կան 
մասից` ընդ հա նուր և մաս նա վոր կամ օժան դակ: Ընդ հա նուր մասը 
նախա տե սել հայե րեն բոլոր ուսում նա սի րող նե րի համար, իսկ հավե
լ յա լը կիրա ռել տվյալ երկ րի սահ ման նե րում, որում ամփոփ ված նյու
թե րը և հեղի նակ նե րը կար տա ցո լեն հայաբ նակ տվյալ վայ րի կազ
մա վոր ման պատ մու թյու նը, հայազ գի երախ տա վոր նե րի մշա կու թա
յին և ազգա պահ պան գոր ծու նե ու թյու նը, եկե ղե ցա կան կառույց նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Օրի նակ` արժե, որ եգիպ տա հա յը իմա
նա Նու բար փաշա յի, թավ րի զե ցին` Ման թա շո վի, լիբա նան ցին` Մեծի 

18  Ղ. Աղայան, ԵԺ, հ. 3, էջ 318–319 (1888 թ. «Մի թեթև հրահանգ մեր լեզվի ուղղա-
գրության մասին» հոդված):



180

Տանն Կիլի կիո կաթո ղի կո սու թյան, լեհա հայն ու հուն գա րա հայ` հայ 
կաթո լի կու թյան մասին և այս պես շարու նակ: Հետաքր քիր կլի նեն նաև 
տվյալ վայ րի բար բա ռին նվիր ված նյու թե րը, բանա հյու սա կան նմուշ
նե րը, անգամ գրքին կից բար բա ռա հունչ ձայ նաս կա վա ռակ նե րը: 
Պալա սա նե ա նը կար ծում էր, որ «ուս ման եւ առհա սա րակ դաս տի ա
րա կու թե ան գոր ծի մէջ արդիւ նա ւոր հետե ւանք նե րի հաս նե լու համար 
լեզո ւի դասատ ւու թիւ նը սկսե լու է անշուշտ մայ րե նի խօսուն բար բա
ռով, եւ թէ կեն դա նի լեզուն պիտի համա րո ւի միակ հաս տատ հիմ, որի 
վրայ պիտի բարձ րա նայ կանո նա ւոր դաս տի ա րա կու թե ան շէնքը19: 

Դասագր քի համար կարև որ է նաև լեզ վա բա նա կան գիտա բա ռե րի 
ընտ րու թյան հար ցը, քանի որ հաճախ արև ե լա հա յե րե նի և արևմ տա
հա յե րե նի լեզ վա բա նա կան գիտա բա ռե րը տար բեր վում են միմյանցից: 

Այս տար բե րու թյուն նե րի մասին գաղա փար կազ մե լու համար ներ
կա յաց նենք մի քանի գիտա բա ռեր` Լ. Շան թի դասագր քերից20: Հարև
ան ցի նշենք, որ անվա նի մտա վո րա կա նը կար ծում էր, որ քերա կա
նու թյան առկա ձեռ նարկ նե րը պարզ վերար տադ րու թյունն ու հար մա
րեց նում են ֆրան սի ա կան քերա կա նու թյան: Վեր ջին ներս էլ ձևված են 
հույն դասա կան քերա կա նու թյան հիման վրա:

Այս պես` արևմ տա հա յե րե նին բնո րոշ լեզ վա բա նա կան գիտա բա
ռեր են, օրի նակ` միար ժեք (ա, ը, է, ի օ) և երկար ժեք (ո, ե) ձայ նա
վոր ներ, հնչայ լում (հնչյու նա փո խու թյուն), հոլով նե րու կցորդ (կապ), 
դիմա կերտ (բայա կան վեր ջա վո րու թյուն ներ), միջ նա դիր բայեր (անցո
ղա կերպ, կրա վո րա կերպ, կրկնա կերպ բայեր), ասու թա յին բայեր 
(հարա դիր), անվա նա կան ասույթ ներ, բաղա դիր բայեր, անա վարտ և 
ավարտ դեր բայ ներ, պայ մա նա կան և բացատ րա կան ստո րա դա սու
թյուն, թերատ (երկ խո սու թյուն նե րի դեպ քում կիրառ վող) և կծկված 
նախա դա սու թյուն ներ (դեր բա յա կան դարձ ված): Շան թը ածա կա նը 

19  Տե՛ս Ստ. Պալասանեան, «Քերականութիւն մայրենի լեզուի» գրքի առաջաբանը, 
Թիֆլիս 1895:

20  Լևոն Շանթ, Քերա կա նու թիւն արևմ տե ան հայե րէ նի, Հոլո վում և խոնար հում, 5–րդ 
և 6–րդ տարու ան համար, Ա հատոր, Պէյ րութ, 1932: Գործ նա կան քերա կա նու թիւն 
արևմ տե ան հայե րէ նի, Նախա դա սու թիւն նե րու ուսու մը, Բ հատոր, 6–րդ տարու ան 
համար, Պէյ րութ, 1939: Քերա կա նու թիւն արևմ տե ան հայե րէ նի, 1–ին պրակ, 5–րդ 
տարու ան համար, Պէյ րութ, 1949:Քերա կա նու թիւն արևմ տե ան հայե րէ նի, 2–րդ 
պրակ, 6–րդ տարու ան համար, Պէյ րութ, 1950: Քերա կա նու թիւն արևմ տե ան հայե րէ-
նի, 3–րդ պրակ, 7–րդ տարու ան համար, Պէյ րութ, 1950: Քերա կա նու թիւն արևմ տե-
ան հայե րէ նի, 4–րդ պրակ, 8–րդ տարու ան համար, Պէյ րութ, 1950:



181

անվա նում է որա կա կան մակ դիր, թվա կա նը` քանա կա կան մակ դիր, 
ձայ նար կու թյու նը` ձայ նարկ: Ձայ նար կու թյան տարա տե սակ է համա
րում կոչա կա նը, որին տալիս է դիմառ նու թյուն անու նը, ունի նաև կրո
նա կան դիմառ նու թյուն եզրը: Նա առանձ նաց նում է բաղ դա տա կան 
(այս քան, այսպի սի), տեղա կան (հոս, ասդին), անջա տո ղա կան (մէկը, 
միւ սը), հավա քա կան դերա նուն ներ:

Բայի խոնար հու մը անվա նում է հոլո վում: Բայա կան հարա ցույ ցում 
առանձ նաց նում է՝ ա) մտա դիր եղա նակ` ապառ նի (սիրեմ) և վաղա
պառ նի (սիրէի) ժամա նակ նե րով, բ) անա վարտ եղա նակ` ներ կա (կը 
սիրեմ, սիրե լու վրայ եմ), անկա տար (սիրե լու վրայ էիր) ժամա նակ նե
րով, գ) ավարտ եղա նակ` կատա րյալ (սիրե ցի), հարա կա տար (սիրեր 
եմ), վաղա կա տար (սիրած էի, ունէր), բուն ժամա նակ նե րով և դ) հրա
մա յա կան եղա նակ` շեղ հրա մա նով:

Առանձ նաց նում է հավա սա րա դաս, համըն թաց և հակըն թաց նախա
դա սու թիւն նե րի համա դա սու թիւն` տար բե րա կե լով հարա բե րա կան, 
պայ մա նա կան, բացատ րա կան ստո րա դա սու թյան տեսակ ներ:

Արև ե լա հայ լեզ վա բա նա կան գիտա բա ռե րով շարադր ված դասագր
քե րը կարող են դժվա րու թյուն ներ հարու ցել, ուս տի նպա տա կա հար
մար է գիտա բա ռե րը ներ կա յաց նել համա պա տաս խան բացատ րու
թյուն նե րով և արևմ տա հա յե րեն ու արև ե լա հա յե րեն տար բե րակ նե րով, 
որպես զի հետա գա յում հայ րե նի քում ուսու մը շարու նա կող սփյուռ քա
հա յը դժվա րու թյուն նե րի չհան դիպի:

գ) Ընտրված հատ ված նե րի բառա պա շա րը, ուղ ղագ րու թյու նը և 
կետադ րու թյունը: Հայտ նի է, որ անցյալ դարում արևմ տա հա յե րե նը 
անհան դուր ժող էր օտա րա բա նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Այդ մասին Հր. 
Աճա ռյա նը գրում է. «Օտար բառե րի գոր ծա ծու թյան դեմ խիստ են եղել 
առհա սա րակ արևմ տա հա յե րը, իսկ թույ լա տու` արև ե լա հա յե րը: Առա
ջին նե րը երբ ստիպ ված լինե ին էլ գոր ծա ծել մի օտար բառ, գրում էին 
շեղա տա ռով, նոտ ր գիր կամ մին չև անգամ եվրո պա կան տառե րով... 21: 
Արևմ տա հա յե րը գիտա կան նորա րու թյուն նե րին առնչ վող հաս կա ցու
թյուն նե րը նշե լու համար շատ հաճախ ստեղ ծում էին հայե րեն համար
ժեք ներ: Այդ համար ժեք նե րը բավա կա նին մեծա թիվ են և ընդգրկ ված են 
Ռ. Սաքա պե տո յա նի «Արև ե լա հա յե րե նի և արևմ տա հա յե րե նի բառա պա

21  Հր. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, Ներածություն, Երևան, 
1955, էջ 431:
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շա րա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը» աշխա տու թյան մեջ22: Այդ պի սի 
բառե րից են, օրի նակ, ամբո խա վար (դեմա գոգ), աշխար հա քա ղա քա
կան (գեո պո լի տիկ), արե նա չափ (տոնո մետր), արհես տա պե տու թյուն 
(սին դի կատ), բնա խույզ (ֆիզի կոս), գաղա փա րա պաշտ (իդե ա լիստ), 
երգա խաղ (օպե րա), շոգե գու թան (տրակ տոր) և այլն: Ի դեպ, մի շարք 
բառեր, արևմ տա հա յե րե նից անց նե լով ժամա նա կա կից արև ե լա հա յե րե
նի բառա պա շար, այսօր մեզ համար դար ձել են շատ սովո րա կան, ինչ
պես, օրի նակ՝ երաժշ տա նոց, եզր, ալե հա վաք, դրա մա տուն, դիպա շար, 
լրագ րող, ճար տա րա գետ և այլն: Ինչ խոսք, ճշգրիտ բառա կեր տում նե
րը շահե կան և դրա կան են լեզ վի զար գաց ման համար: Սակայն 21–րդ 
դարում նկա տե լի է անգ լե րե նի ազդե ցու թյամբ օտար բառե րի և օտա րա
հունչ արտա բե րու թյան անար գել մուտք բանա վոր և գրա վոր արևմ տա
հա յե րեն, որից էլ արև ե լա հա յե րեն: Այս պի սով գրա կան արև ե լա հա յե րե
նի և արևմ տա հա յե րե նի հիմ նա կան և առկա տարած քա յին մաս նա կի 
տար բե րու թյուն նե րին գու մար վում են ուղ ղագ րա կան և կետադ րա կան 
կանոն նե րի տար բե րու թյուն նե րը` դժվա րաց նե լով հայու թյան սփռված 
հատ ված նե րի լեզ վա կան շփում նե րը:

դ) Արդի սփյուռ քա հայ մամու լի ուղ ղագ րա կան տար բե րու թյուն նե
րը և դրանց հաղ թա հար ման ուղի ները:

Ուղ ղագ րա կան տար բե րու թյուն նե րի մասին ընդ հա նուր գաղա փար 
կազ մե լու համար բավա կան է թեր թել սփյուռ քա հայ մամու լը: Մենք 
մաս նա վո րա բար համե մա տել ենք Լիբա նա նի «Ազդակ» և «Հասկ», 
ԱՄՆ–ի «Ասպա րէզ» և «Մասիս», Թուր քի ա յի «Ակօս», Կանա դա յի 
«Լու սա բաց», Կիպ րո սի «Զար թօնք», նաև արև ե լա հա յե րե նով` Իրա նի 
«Ալիք», Կալ կա թա յի «Ազդա րար», Չեխի ա յի «Օրեր» և այլ պար բե րա
կան նե րի մի շարք նյու թեր: Ուսում նա սի րու թյու նը ցույց է տալիս, որ 
ժամա նա կա կից սփյուռ քա հայ տպա գիր խոս քում աչքի են զար նում 
հատ կա պես անհիմն մեծա տա ռագ րու թյու նը, բաղադ րյալ հատուկ 
անուն նե րի գրու թյան զանա զա նու թյու նը, օտար բառե րի ուղ ղագ րա
կան զու գա բա նու թյուն նե րի առա տու թյու նը, տեղա նուն նե րի և անձ
նա նուն նե րի հնչյու նա կան անմի օ րի նա կու թյու նը, ՀՀ գիտու թյան և 
կրթու թյան նախա րա րու թյան կող մից հաս տա տագր ված կետադ րա
կան կանոն նե րի խախ տում նե րը:

22   Տե՛ս Ռ. Սաքապետոյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային 
առանձնահատկությունները, Երևան, 2004, էջ 184–213:
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Ասենք, որ արև ե լա հա յե րե նով և աբե ղ յա նա կան ուղ ղագ րու թյամբ 
հրա տա րակ վող Չեխի ա յի «Օրեր» թեր թում նույն պես հան դի պե ցինք 
կետադ րա կան շեղում նե րի, հատ կա պես չակերտ նե րը հայե րեն չեն, 
այսինքն` չա–ով կերտ ված չեն, և ունեն օտար լեզու նե րում ընդուն ված 
նշան նե րի տեսք: Հան դի պում են Պետր, Բար բո րա օտա րա հունչ հատ
կան ու ննե րը:

Կալ կա թա յի` արև ե լա հա յե րե նով տպագր վող «Ազդա րար» ամսագ րում 
ուղ ղագ րա կան և կետադ րա կան շեղում նե րի գրե թե չհան դի պե ցինք:

ԱՄՆ–ի «Ասպա րէ զի» (մայի սի 27, հու նի սի 2) էջե րում հան դի պում 
ենք հատ կա նուն նե րի տար բե րակ նե րի` Պոս թըն, Լոս Անճե լըս, Պէյ
րութ, Կլեն տէյլ, Լոն տոն, Պուլ ղա րիա, Փլով տիվ, Զուի ցե րիա, Միա ցե ալ 
Էմի րեթ ներ, Լիթո ւա նիա, Շվետ, Հարա ւա յին Քորի այ, Տմիթ րի Շոս
թա քո վիչ, Չայ քովս քի, Ռոսթ րա փո վիչ, Մոցարթ, Պրամս, Պեթ հո վեն, 
Սփի վա քով, Սիրա նուշ, չնա յած արևմ տա հա յե րե նում ընդուն ված է 
Սիրա նոյշ ձևը:

Մեծա տա ռով են գրված ոչ միայն ամսա նուն նե րը` Յու նիս, այլև 
շաբաթ վա օրե րի անուն նե րը` Ուր բաթ, Կիրա կի և այլն, անգամ հան
դի պե ցինք յու սա խափ բառի սխա լագ րու թյան:

Բավա կա նին թիվ են կազ մում բաղադ րյալ անուն նե րի գրու թյան 
սխալ նե րը` Խաչա տու րե ան Եռա նո ւա գին Հիաս քանչ Նուա գա հան
դէս, Ֆիլ հար մո նիկ Նուա գա խումբ, Լարա յին Քառե ակ, Մեծ Եղեռն, 
Սուրբ Եղի շէ Եկե ղե ցի, Բարե սի րա կան Հիմ նար կու թիւն, Ալ Այլուխս, 
Վաղար շա պա տի Պար: Մի քանի տող ներ քև ում արդեն փոք րա տա
ռով է եկե ղե ցի բառը` Ս. Եղի շէ եկե ղե ցի, և այլն:

Դաշ նա մու րի Մրցոյ թի Առա ջին Մրցա նա կը: Հռո մի Խորհր դա րա
նա կան նե րու Գրա սե նե ակ, Պետա կան Երաժշ տա նոց, Թան գա րա նի 
Տնօ րէն, Յետա ւար տա կան Մաս նա գի տու թիւն, Միջազ գա յին Մրցոյ թի 
դափ նե կիր, Հայ կա կան Սենե կա յին Նուա գող ներ և այլն:

Այս թեր թում ևս չակերտ նե րը չա–ով կերտ ված չեն:
Կիպ րա հա յե րի «Նարեկ» էլեկտ րո նա յին էջում հայ կա կան վար ժա

րան նե րի հու նի սի 10–ի հայ տա րա րու թյան մեջ մեծա տա ռով են գրված 
անգամ Հար գե լի Ծնողք, Դիմո ղի Անուն, Եւրօ, Տնօ րէ նու թիւն, դպրո
ցա կան Տարէշր ջան, Կիպ րա հայ Վար ժա րան նե րու Հոգա բար ձու թյուն 
և այլ բառա կա պակ ցու թյուն նե րի բաղադ րիչ նե րը:

Լիբա նա նի «Ազդակ» (28 մայի սի) թեր թում անհար կի մեծա տա ռագ
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րու թյու նը տեղ չի գտել, միայն երբեմն հան դի պե ցինք Աղքա տախ նամ 
Մար մին, Համազ գա յի նի Շրջա նա յին վար չու թիւն բաղադ րյալ անուն
նե րի սխա լագ րու թյան: Անձ նա նուն նե րի գրու թյան մեջ ևս կամա յա կա
նու թյուն ներ չնկա տե ցինք:

Մեծի Տանն Կիլի կիո աթո ռի «Հասկ» պաշ տո նա կան ամսագ րում 
(մարտ–ապրիլ, 2010) մեծա տա ռով են գրված Ապրի լե ան Նահա տակ
նե րու Մատ րան առջև, Թեմա կալ Առաջ նորդ ներ, Ազգա յին Իշխա նու
թյուն ներ, Ազգա յին Նոր Ոյժեր, 50–ամե այ Յոբե լե ան, Միա բան Հայ
րեր բաղադ րյալ անուն նե րը: Հան դի պում են հատ կա նուն նե րի հնչյու
նա կան զու գա բա նու թյուն ներ. տեղա նուն նե րից` Վենե զո ւե լա, Թափօր 
կամ Թաբօր լեռ, Լոս Անճե լոս, Փերո ւի Ազա տա րար Զօրա վար Խոսէ տէ 
Սան Մար թին, Պուէ նոս Այրէս, Արժան թին, Պոլո նի ոյ դաշինք և այլն:

Թուր քի ա յի «Ակօս» թեր թում (փետր վա րի 5) հան դի պում են ուղ ղագ
րա կան հետև յալ շեղում նե րը` Հրանդ Տինք, Թռչու նե ան Տուն, Թուր
քի ոյ Պետու թիւն, Հայ հասա րա կու թիւն, Հայ րե նակ ցա կան Միու թիւն, 
Սասուն ցի նե րու Միու թիւն, Պոլ սա հայ Թաղա յին Խոր հուրդ և այլն:

Թեհ րա նի «Ալիք» օրա թեր թում (հու նի սի 3) գրված է Նայի րի, մինչ
դեռ գրա կան արև ե լա հա յե րե նում ընդուն ված է առանց յ–ի գրու թյու նը` 
Նաի րի: Ընդ հա նուր առմամբ այս օրա թեր թում ուղ ղագ րա կան կանոն
նե րի խախտ ման գրե թե չհան դի պե ցինք:

Թորոն թո յի «Լու սա բաց» (26, 29 մայիս, 2010) շաբա թա թեր թի 
առա ջին էջում Սևա նա վան քի և լճի մեծա դիր լու սան կարն է, որի տակ 
մակագր ված է` «Սևա նա լիճ»` առանց սեռա կան հոլո վում ա ձայ նա
վո րից հետո գրվող յ–ի: Առե ւե լա հա յոց բառում ռ–ն վրի պակ կհա մա
րե ինք, եթե ջեռ մե ռանդ բառը ևս ռ–ով գրված չլի ներ: Քիչ չեն սխա
լա գիր տեղա նուն նե րը` Կլեն տէյլ–Փասա տի նա–Պըր պէնք, Սիտ նիյ, 
Թորոն թօ, Պուէ նոս Այրե էս, Լոս Անճե լըս, Վան քու վըր, Մոնթ րէ ալ, ինչ
պես նաև անձ նա նուն նե րը` Իկոր Փոփով, Տիէ կօ, զանա զան բառե րը` 
քսա նը մե կե րորդ` ը–ով, վեթե րան, օփե րա, Մինս կի Խումբ, Ղարա բա
ղի Պաշտ պա նու թե ան բանակ և այլն:

Այս թեր թում մայիս ամսա նու նը, շաբաթ բառը փոք րա տա ռով են, 
սակայն մեծա տա ռե րով են Հայ կա կան Բարե գոր ծա կան Ընդ հա նուր Միու
թե ան Լոն տո նի մաս նա ճիւղ բաղադ րյալ հատուկ անվան բաղադ րիչ նե րը:

ԱՄՆ–ի «Մասիս» շաբա թա թեր թում (29 մայիս, 26 հու նի սի, 2010) հան
դի պում ենք Կիւմ րի ձևին. նույն հոդ վա ծում կա նաև Գիւմ րի, գոնկ րէս, 
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վեթե րան Հնչա կե ան Երի տա սարդ ներ, Առա ջին Աշխար հա մարտ, Ուրու
կո ւա, Ուա շինկ թըն, Կարիկ Պաս մա ճե ան, Արշիլ Կոր քի, Ձեր Ծանու ցում
նե րը, Վստա հե ցէք «Մասիս» Շաբա թա թեր թին շեղում նե րը և այլն:

Ինչ պես նկա տե լի է, համընդ հա նուր, կանո նարկ ված լեզ վա կան 
սկզբունք ներ չեն գոր ծում, որով կարո ղա նա յին ուղ ղորդ վել Բփյուռ քի 
հրա տա րակ չու թյուն նե րը: Այս առու մով Վաղար շակ Վար դա նյանն իր 
«Ի՞նչ անել առանց վերա դառ նա լու դասա կան ուղ ղագ րու թյա նը» հոդ
վա ծում («Առա վոտ», 2010, 20 մայի սի), ներ կա յաց նե լով «Մես րո պե
ան ուխտ» կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյու նը, նաև առա ջար կում 
է ստեղ ծել համա հայ կա կան լեզ վա կան խոր հուրդ` եզրա բա նա կան 
կոմի տե, որը կկար գա վո րի առկա լեզ վա կան դաշ տի տար բե րակ վա
ծու թյու նը և կմեղ մաց նի ուղ ղագ րու թե ան հար ցե րի շուրջ առկա հակա
սու թյուն նե րը: Հարկ ենք համա րում ապա գա խորհր դին ներ կա յաց նել 
մի քանի առա ջար կու թյուն ներ:

1) Կազ մել արևմ տա հա յե րե նի ուղ ղագ րա կան բառա րան և կետադ
րու թյան ուղե ցույց: Ճիշտ է, այս ուղ ղու թյամբ բավա կա նին աշխա
տանք ներ կատար ված են, սակայն դրանք ունեն տեղա յին բնույթ: 
Օրի նակ՝ Հակոբ Չոլա քյա նի ուղ ղագ րա կան ձեռ նար կը, որը, սակայն, 
կիրառ վում է հիմ նա կա նում Հալե պում:

2) Կանո նա կար գել անհիմն մեծա տա ռագ րու թյու նը:
3) Լու ծել և – եւ տառի միա նիշ կամ երկ նիշ լինե լու խնդի րը:
4) Հստա կեց նել պայ մա նա կան կը եղա նա կի չի միա սին կամ անջատ 

գրու թյան հար ցը: Արևմ տա հայ տեքս տե րում կը եղա նա կի չի առան ձին 
կամ ապա թար ցով գրե լը պատ ճա ռա բան ված է, քանի որ այն կազ
մում է ներ կա ժամա նա կա ձև, սակայն արև ե լա հա յե րե նում, կար ծում 
ենք, առան ձին գրե լը հիմ նա վոր ված չէ, քանի որ դրա նով կազմ վում է 
պայ մա նա կան եղա նա կա ձև, որը ժամա նա կա կից արև ե լա հայ գրա վոր 
խոս քում այդ քան էլ մեծ հաճա խա կա նու թյուն չու նի: Ի դեպ, հան դի
պում են կու գան, կու գան, կու տայ, կու տայ անջատ և միա սին գրու
թյան տար բե րակ նե րը:

5) Մշա կել բաղադ րյալ բառե րի բաղադ րիչ նե րի միա սին, գծի կով կամ 
անջատ գրու թյան կանոն ներ: Հաճախ են հան դի պում` տարո ւէ տա րի կամ 
տարո ւէ–տարի, թվե րը տառե րից գծի կով չեն զատում (1915ին) և այլն:

6) Ստեղ ծել դասագր քի համա ցան ցա յին, ավե լի ընդար ձակ տար
բե րակ:



186

Գրականության ցանկ

Աբրահամյան Ս. Գ., Ժամանակակից գրական հայերեն, Երևան, 
1981:

Աղայան Ղ., ԵԺ, հ. 3 (1888 թ. «Մի թեթև հրա հանգ մեր լեզ վի ուղ-
ղագ րու թյան մասին» հոդ ված):

Աղայան Ղ., Ես մեռած եմ, Երևան:
Աղայան Է.Բ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 

1984, 372 էջ:
Աճառյան Հր., Լիա կա տար քերա կա նու թյուն հայոց լեզ վի, Ներա ծու-

թյուն, Երևան, 1955:
Գրիգորյան Ա.Վ., Հայոց լեզու, Երևան, 1960:
Լևոն Շանթ, Քերակա նու թիւն արևմ տե ան հայե րէ նի, Հոլո վում 

և խոնար հում, 5–րդ և 6–րդ տարո ւան համար, Ա հատոր, Պէյ-
րութ, 1932: Գործ նա կան քերա կա նու թիւն արևմ տե ան հայե րէ-
նի, Նախա դա սու թիւն նե րու ուսու մը, Բ հատոր, 6–րդ տարո ւան 
համար, Պէյ րութ, 1939: Քերա կա նու թիւն արևմ տե ան հայե րէ նի, 
1–ին պրակ, 5–րդ տարո ւան համար, Պէյ րութ, 1949: Քերա կա նու-
թիւն արևմ տե ան հայե րէ նի, 2–րդ պրակ, 6–րդ տարո ւան համար, 
Պէյ րութ, 1950: Քերա կա նու թիւն արևմ տե ան հայե րէ նի, 3–րդ 
պրակ, 7–րդ տարո ւան համար, Պէյ րութ, 1950: Քերա կա նու թիւն 
արևմ տե ան հայե րէ նի, 4–րդ պրակ, 8–րդ տարո ւան համար, Պէյ-
րութ,1950:

Հակոբջանյան Ա., Ղ. Աղայանի լեզվագիտական հայացքները, 
Երևան, 2009:

Մալխասեանց Ս., Հայերէն բացատրական բառարան, հատոր Ա–Ե, 
Երևան, 1944–1945:

Մեսրոպյան Հ. Հ., Գրական լեզու և բարբառ, Երևան, 2008:
Մինասյան Ս., –Վ– երկ րոր դա կան ձևույ թը հայե րե նում, Ստե փա նա-

կերտ, 2008:
Պալասանեան Ստ., «Քերականութիւն մայրենի լեզուի» գրքի 

առաջաբանը, Թիֆլիս 1895:
Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 1987:
Սաքապետոյան Ռ., Արև ե լա հա յե րե նի և արևմ տա հա յե րե նի բառա-

պա շա րա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, Երևան, 2004:
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ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ 
Գրող, հրապարակախոս
Հունաստան

1. Նախ` երեք հաս տա տում ներ.
ա) Սփիւռ քի կազ մու թեան առա ջին տա րի նե րէն, պա տառ մը հա

ցի կա րօտ գաղ թա կան հա յեր, անձ կա լի ներ կա յի եւ անո րոշ ապա գա յի 
մղձա ւան ջին մէջն իսկ առաջ նա հերթ սե պե ցին հայ դպրոցն ու հա յակր
թու թիւնը` օր ուան ապ րուս տին չափ կա րե ւոր: Այդ օրե րուն եւ յա ջոր դող 
ժա մա նա կաշր ջա նին, ոչ պայ ման նե րը եւ ոչ ալ նիւ թա կան–տնտե սա կան 
կա րե լիու թիւն նե րը ձեռն տու էին դպրո ցա շի նա կան նա խա ձեռ նու թիւն 
առ նե լու հա մար: Բայց գոր ծող պա տաս խա նա տու նե րը առաջ նորդ ուե
ցան հա ւատ քով, նոյ նիսկ հա յե րէն չգիտ ցող մար դիկ: Հա ւատ քը տե սիլք 
տուաւ անոնց եւ յանդգ նու թիւն ներշն չեց: Ահա այդ պէս էր, որ ամէն գաղ
թա կա յան ու նե ցաւ իր թի թե ղա շէն դպրոցն ու եկե ղե ցին` կողք–կող քի, 
յա ճախ մի եւ նոյն առաս տա ղին տակ: Կաս կած չկայ նա եւ, որ այդ օրե րու 
եւ հե տա գա յի ան ուա նի թէ անա նուն կրթա կան մշակ նե րու նուիր ուա ծու
թիւնը հան դի սա ցաւ այն խա րիս խը, որուն վրայ հաս տատ ուե ցաւ, ամ րա
ցաւ ու շա րու նակ ուե ցաւ կրթա կան գոր ծը: Անոնց մէ ոմանք, ու սուց չա կան 
գոր ծի զու գա հեռ, մի ա ժա մա նակ լծուե ցան դա սագր քե րու պատ րաս տու
թեան աշ խա տան քին: Մարզ մը, որ մին չեւ այ սօր չու նի իր նե ցու կը, շօ շա
փե լի օժան դա կու թիւնն ու հո վա նա ւո րու թիւնը: Չու նի նա եւ մշակ ուած ու 
ծրագր եալ ուղղ ուա ծու թիւն: Գո յու թիւն ու նե ցող դա սագր քե րը, ընդ հան
րա պէս որա կով ու ներ կա յաց մամբ պատ ուա բեր, առա ւե լա բար կը պար
տինք հե ղի նակ նե րու յանդգ նու թեան ու նա խա ձեռ նու թեան: Իսկ բո վան
դա կու թիւնն ու ուղղ ուա ծու թիւնը`վստահ ուած է անոնց դա տո ղու թեան: 

Ամե նայն դէպս. իբ րեւ մարդ կա րե լի է միայն զար մա նալ ու հի ա նալ, 
եւ իբ րեւ հայ`միայն հպար տա նալ, ի տես հայ կա կան սփիւռ քի կազ մա
կերպ ուա ծու թեան, անոր ստեղ ծած դպրո ցա կան ցան ցին, դա սագր քե
րու պէս պի սու թեան ու որա կին, որոնք մէջ տեղ եկան ոչին չէն: Պե տու
թիւն ներ հսկայ գու մար ներ, մար դուժ ու ար հես տա գի տու թիւն կը տրա
մադ րեն, ան չափ գուր գու րանք կը ցու ցա բե րեն ու չեն յա ջո ղիր իրենց 
սփիւռք նե րուն նե րար կե լու այն նե րու ժը, որ ու նինք մենք թէ՛ կրթա կան 
եւ թէ՛ այլ ճա կատ նե րու վրայ:
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բ) Կաս կած չկայ, եւ նո րու թիւն մը ըսած պի տի չըլ լանք ար ձա նագ
րե լով, որ հա մա խումբ կեան քի մի ջա վայրն է անհ րա ժեշ տը, որ պէս զի 
գո յա տե ւէ հա յե րէ նի գոր ծա ծու թիւնը եւ պահ պան ուի հա յա խօ սու թիւնը: 
Գի տենք նա եւ, որ գա ղութ նե րու եր բեմ նի խմբուա ծու թիւնը շա տոնց 
տե ղի տուած է ցրուա ծու թեան եւ հայ մար դուն կեն սա մա կար դա կն ու 
կեն սա ձե ւը նոյ նա ցած են շրջա պա տին հետ: Կը մնան եկե ղե ցին ու 
կու սակ ցա կան–միու թե նա կան կա ռոյց նե րը եւ անոնց շուրջ խմբուած 
մար դի կը, որոնց պար բե րա կան աշ խու ժու թիւնները հա մախմբ ուա
ծու թեան խաբ կան քը կը ստեղ ծեն պար զա պէս: (Այս մատ նան շու մը 
նկա տել հա յա խօ սու թեան ըն թա ցա ծի րին (context) մէջ եւ ոչ թէ անոնց 
գոր ծու նէ ու թիւնը գնա հա տե լու մի տում): Հա սած ենք տեղ մը, ուր մեր 
կար ծի քով, ոչ միայն ան կա րե լի է յե ղաշր ջել կա ցու թիւնը, այլ ընդ
հա կա ռակն`հետզ հե տէ աւե լի կը խրինք օտա րու մի ըն թաց քին մէջ: 
Պատ ճառ նե րը այն քան խորն են, ու մեր առօր եա յին ըն դե լուզ ուած, որ 
ան կա րե լի է զա նոնք մեր առօր եա յէն պո կել: Կը մնայ ոչ թէ պատ ճառ
նե րը վե րաց նե լու ան կա րե լին փոր ձել, այլ մի ջո ցա ռում նե րու մա սին 
մտա ծել, որ պէս զի հե տե ւանք նե րը մեղ մա նան եւ նո րա հաս սե րուն դը 
հա յե րէ նին կապ ուի: Ցաւ է հաստատել, որ այդ ուղ ղու թեամբ նա խա
ձեռ նու թիւն առ նող մտա տանջ մար դոց թիւը զգալի օ րէն նուա զած է, 
ամէ նու րեք:

Սփիւռք եան ներ կայ պայ ման նե րուն մէջ մեր գլխա ւոր ապա ւէ նը, 
նա եւ մխի թա րան քը, կը կազ մէ հայ կա կան դպրո ցը, ուր կեն թադր ուի 
թէ իբ րեւ հա յա խօ սու թեան ջեր մա նո ցի, կրթա կան կազ մա կերպ ուած 
մի ջա վայ րի ու հա յա շունչ մթնո լոր տի մէջ հայ տղաք հա մա խումբ կապ
րին եւ որոշ տա րի նե րու վրայ եր կա րող ուս ման ժա մա նա կաշր ջա նին 
կը կազ մա ւո րեն իրենց նկա րա գիրն ու ան հա տա կա նու թիւնը: Հայ կա
կան դպրո ցը նա եւ այն հան գոյցն է, որ ամէ նօր եայ կապ կը ստեղ ծէ 
պա տանի ին ու ծնող քին եւ ազ գա յին պատ կա նե լիու թեան մի ջեւ: Ահա 
թէ ին չու հայ վար ժա րա նը մի ա ժա մա նակ կը նկատ ուի ինք նա պաշտ
պա նու թեան մեր բեր դը: Այս տե սա կէ տէն, նկա տի ու նե նա լով տե ղա
կան քննու թեանց մէջ պատ ուա ւոր ար դիւն քով ներ կա յա նա լու երկ րոր
դա կան վար ժա րան նե րու հասկ նա լի մրցակ ցու թիւնն ու դա սա նիւ թե
րու–դա սա պա հե րու խճող ուա ծու թիւնը, նա խակր թա րա նը կը դառ նայ 
թէ եւ սահ մա նա փակ, այ լեւ գլխա ւոր այն մի ջա վայ րը, ուր հան դի սադր
ուած ճի գե րը կրկնա պատ կե լով եւ կարգ մը մի ջո ցա ռում նե րով կա րե լի 
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պի տի ըլ լայ հա յա խօ սու թիւնը քա ջա լե րել, փոր ձե լով փոքր տա րի քէն 
երե խան կա պե լու հա յե րէն լեզ ուին: 

Հա յակր թա կան ճի գե րու ար դիւ նա ւո րու թիւնը գլխա ւո րա բար կը բա
խի եր կու խո չըն դոտ նե րու, զորս կա րե լի է որոշ չա փով դի մագ րա ւել, վար
չա կան տնօ րի նում նե րով եւ սկզբուն քա յին կեց ուած քի դրսե ւո րու մով:

Առա ջի նը այն է, որ հրա պա րա կի վրայ գտնուող գէթ մե զի ծա նօթ 
դա սագր քերը չեն հա մա պա տաս խա ներ մի ջա վայ րի պայ ման նե րուն ու 
տղոց հե տաքրք րու թեանց մա կար դա կին: Մեր կար ծի քով, նախ պէտք 
է յստա կաց նել գլխա ւոր թի րա խը, այ սինքն լեզ ուամ տա ծո ղու թիւնը, որ 
պի տի փո խանց ուի դպրո ցա կա նին` դա սագր քի բո վան դա կու թեան 
ընդ մէ ջէն, ապա ատի կա հրամց նել հա մա պա տաս խան դա սա նիւ թե
րով եւ մա նա ւանդ` մատ չե լի լե զուով: Այ լա պէս, նիւթն ու լե զուն մատ
չե լի չըլ լա լու պա րա գա յին խոր թու թիւն մը կը ստեղծ ուի, պատ մը կը 
քաշ ուի դա սագր քին ու սոր վո ղին մի ջեւ, եւ դա սա ւան դո ղը ի զուր կը 
ճգնի փո խան ցե լու այն, ինչ որ կը թե լադ րէ դա սա գիր քը: Յատ կա պէս 
արեւմտ եան եր կիր նե րու մէջ, թե րեւս նա եւ ռու սա խօս սփիւռ քի տա
րած քին, յա ջո ղու թիւն պէտք է նկա տել, եթէ հա յա խօ սու թիւնը պահ ուի 
այն մա կար դա կին վրայ, ուր կա րե լի պի տի ըլ լայ հա յե րէն լեզ ուի ճամ
բով հաս նիլ պա տանիի սրտին ու մտքին...

– Խո չըն դոտ նե րէն երկ րորդն ու գլխա ւո րը` հա յա գի տու թեան 
նկատ մամբ ընդ հա նուր ան տար բե րու թիւնն է, հա յե րէ նը նոյ նիսկ ան
կա րե ւոր սե պե լու չար տա յայ տուող, բայց փաս տօ րէն առ կայ մտայ նու
թիւնն է` բո լոր, բո լո՜ր մա կար դակ նե րու վրայ, ինչ որ անզ գա լա բար եւ 
բնա կա նա բար սո ղոս կած է եւ բոյն դրած` նա եւ տղոց, կարգ մը պա
րա գա նե րու, նոյ նիսկ ու սու ցիչ նե րու հո գե բա նու թեան մէջ: Շրթուն քի 
ծա ռա յու թեան հա մար պար բե րա բար ար տա սան ուած աղուոր խօս
քե րէն ան դին, հա յակր թու թեան ու ազ գա յին ար ժէք նե րու նկատ մամբ 
ցու ցա բեր ուած այս ան տար բե րու թիւնը կը ջլա տէ գա ղութ նե րու նե րու
ժը եւ բա ցա սա կան անդ րա դարձ կու նե նայ ապա գայ հե ռան կար նե րու 
մշա կու մին մէջ:

գ) Սփիւռ քա հայ զանգ ուած նե րը կա րե լի է եր կու բնո րո շու մով դա
սա կար գել.–

Տե ղա կան կեն սա ձե ւին ու պայ ման նե րուն ամ բող ջա պէս «նոյ նա
ցած նե րը» եւ «հա մա րկուած ները»: Եր կու քին պա րա գա յին ալ, լեզ
ուա կան ճա կա տի վրայ գու նա թա փու մը կամ գու նա թա փու մի վտան
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գը առ կայ է: «Նոյ նա ցած նե րու» մօտ չքա ցած է ար դէն ազ գա յին լեզ
ուամ տա ծո ղու թիւնը, ինչ որ սպառ նա լիք մըն է, որ ազ գա յին իրա ւուն քի 
գի տակ ցու թիւնը եւ քա ղա քա կան պայ քա րի տրա մադ րու թիւնը զի ջի 
հան գիստ կեան քի մը փնտռտու քին: «Հա մա րկուած նե րը» բո լոր ուած 
են սփիւռք եան կա ռոյց նե րու շուրջ (եկե ղե ցի, կու սակ ցու թիւն ներ, միու
թիւն ներ) եւ կը ներշնչ ուին –կը խան դա վառ ուին Հա յաս տա նով ու Հայ 
Դա տի պայ քա րով: Զօ րա շար ժի կլի մա մը ստեղծ ուե լու պա րա գա յին 
ներ կայ են ասոնք: Իսկ «նոյ նա ցած նե րու» մօտ ազ գա յին պատ կա նե
լիու թիւնը կ’արթն նայ, երբ հայութեան համար ցնցիչ դէպ քեր պա տա
հին: (Այս բնո րո շում նե րը թե րեւս ի զօ րու չըլ լան արա բա կան եր կիր նե
րու եւ Պարս կաս տա նի հա յա գա ղութ նե րու հա մար):

Այս հաստատումներէն ետք արձանագրենք, որ հայեցի դաստիա
րա կու թեան գործը չափազանց դժուարացած է մանաւանդ ներկայիս, 
երբ ամէն տեղ պահանջք–պարտադրանք կայ գործադրելու երկրի 
կրթական ծրագիրը ամբողջութեամբ, ինչ որ աւելիով կը ձգտի 
տեղայնացնել աշակերտը:

Սակայն դժո ւա րու թիւն նե րը չեն որ յու սալ քու թե ան պիտի առաջ
նոր դեն: Ընդ հա կա ռա կը. անոնք պիտի մղեն, որ ուժե րու լարու մով 
պատ րաս տո ւինք պատ մու թե ան հետ ժամադ րո ւե լու, որպէս զի ըստ 
հար կին ու պահի պահան ջու մին կարե նանք ընդա ռա ջել ներ կա յա ցած 
մար տահ րա ւէր նե րուն:

2. Հար ցադ րում ներ–մտա ծում ներ–նկա տո ղու թիւն ներ.
ա) Առա ջին հար ցու մը, որ նիւ թը կը բե րէ մե զի սահ մա նումն է հա յե

ցի դաստ ի ա րա կու թեան: Ինչ կը հասկ նանք «հա յե ցի դաստ ի ա րա կու
թիւն» ըսե լով: Սահ մա նու մը յա րա բե րա բար կը պար զա նայ սե փա կան 
հայ րե նի քի մէջ, ուր դաստ ի ա րա կու թեան խա րիս խը կը կազ մէ երկ
րի սահ մա նադ րու թիւնը եւ ուր կրթա կան ծրա գի րը կը մշակ ուի անոր 
բա նա ձե ւած սկզբունք նե րուն հի մուն քով: Սահ մա նադ րու թեան հրա
հանգ նե րը, խոր քին մէջ կը թուար կեն, կը տա րա զեն «հայ րե նա սի րու
թիւն» յղաց քը,որով եւ սահ մանադ րա կան հայ րե նա սի րու թեան վրայ 
մշակ ուած կրթա կան ծրա գի րը կը ստեղ ծէ այն շրջա գի ծը, որու հա մա
պա տաս խան կը ճշդուի աշ խա տա կարգ (method), կը պատ րաստ ուին 
դա սագր քեր եւ ժա մա նակ առ ժա մա նակ, ըստ հար կի, կը վե րա ո րա
կա ւոր ուին նա եւ ու սու ցիչ նե րը:
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Տա կա ւին, սե փա կան երկ րի մէջ կայ հա մա խումբ կեանք, իւ րա յա
տուկ կեն սա ձեւ իր ծէ սե րով ու աւան դու թիւն նե րով, եր գով ու պա րով, 
ըն տա նե կան թէ շու կա յա կան յա րա բե րու թեանց կշռոյ թով, մաղ թանք
նե րով ու հայ հո յանք նե րով, որոնք, վեր ջին հա շուով մաս կը կազ մեն 
ազ գա յին դաստ ի ա րա կու թեան մեծ շա ղա խին, որով կը կազմաւորուի 
հայ մարդու տիպարը:

Մատ նանշ ուած այս տու եալ նե րէն զրկուած սփիւռ քի պա րա գա յին, 
ուր ամէն երկ րի մէջ, ըն կե րա յին–հա սա րա կա կան ու քա ղա քա կան–գա
ղա փա րա խօ սա կան տար բեր, եր բեմն նոյ նիսկ հա կա դիր ար ժէք նե րու 
հա մա զար կին են թա կայ են մեր տղա քը, ի՞նչ ուղ ղու թիւն ու սահ մա նում 
եւ բո վան դա կու թիւն պի տի ու նե նայ հա յե ցի դաստ ի ա րա կու թիւնը, որ 
դառ նայ մի ջօ րէ ա կան գի ծը բո լոր գա ղութ նե րուն հա մար եւ որ պի տի 
կազ մէ հիմ քը`հա յե ցի կրթու թեան ծրագ րին եւ դա սագր քե րուն: Խնդիր 
մը, որ յստա կաց ման կը կա րօ տի: Մին չեւ հի մա, որ քան որ կը կռա հեմ, 
հա յե ցի դաստ ի ա րա կու թիւնը ձգուած է հայ ու սու ցի չի խել քին, խղճին 
ու աշ խա տու նա կու թեան, իսկ դա սագր քե րը` հե ղի նակ նե րու դա տո
ղու թեան:

բ) Երկ րորդ հար ցու մը, որ ինք զինք կը պար տադ րէ, այն է թէ`հա յե
ցի դաստ ի ա րա կու թիւնը մրցո՞րդ է տե ղա կան կրթա կան ծրագ րին, թէ 
անոր լրա ցու ցիչ մէկ մա սը:

Բա ցատ րու թեան չկա րօ տող պատ ճա ռով, բնա կան է որ մրցորդ 
չի կրնար ըլ լալ: Չի կրնար ըլ լալ նա եւ լրաց նողմաս նիկ, քա նի որ 
կրթա կան ամէն ծրա գիր կը ձգտի ազ գա յի նը շեշ տա ւո րել, յու նա կա
նը`քիչ մը աւե լի յոյն դարձ նել, ամե րիկ եա նը`ամե րի կաց նել: Սփիւռ
քի պայ ման նե րուն մէջ հայ ու սու ցի չի հմտու թիւնը անհ րա ժեշտ է, 
որ պէս զի տե ղա կան ծրա գի րը կեր պով մը ուղ ղոր դէ դէ պի հա յե ցի 
դաստ ի ա րա կու թիւն: Ակէ մը բխող առուի մը նման, որ ծա ռա յէ մեր 
ած ուի ոռոգ ման: Հոս ար դէն կը ծա գի հայ ու սու ց  չի պատ րաս տու
թեան կամ վե րա ո րա կա ւոր ման նոյն քան խո շոր հար ցը, որ քան հա
յե ցի դաստ ի ա րա կու թիւնն է: Կը ստեղ ծէ նա եւ անհ րա ժեշ տու թիւն, 
որ դա սա գիրք պատ րաս տող հե ղի նակ ներ գոր ծակ ցին գա ղութ նե
րու կրթա կան պա տաս խա նա տու նե րուն հետ, ծա նօ թա նա լու հա
մար տե ղա կան պայ ման նե րուն: Այս տեսակէտէն, անհրաժեշտ է 
խորհուրդը տարիքային հոգեբան–մանկավարժ մասնագէտ{ներ}ի, 
որպէսզի ընդհ. Գիծերու մէջ թելադրեն այս կամ այն տարիքի տղոց 
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հետաքրքրութիւնը շարժող ազգային բովանդակութեամբ նիւթերը:
գ) Լայն իմացումով Դաստ ի ա րա կու թիւնը կ’օգ նէ, որ պէս զի 

դաստ ի ա րա կուո ղին ներ քին–բնազ դա յին ու ժե րը մտա հո գե կան 
ուղի նե րէ անց նին, իւ րա յա տուկ ձե ւա ւո րում ստա նան, ան հա տա կան 
նկա րա գիր դառ նան եւ ան ձին «ես»ին հա ճոյք նե րու ձգտող մի տու մը 
ներ դաշ նակ ուի կեան քի պայ ման նե րուն հետ: Պայ ման ներ, որոնք 
իրա կան են, բայց եւ են թա կայ` յե ղաշր ջու մի, փո փո խու թեան:

Տու եալ որե ւէ մի ջա վայ րի մէջ ըն կե րա յին–հա սա րա կա կան հա ւա
քա կա նու թիւնը իր կա ռոյց նե րով ու ըմբռ նում նե րով, բա րո յա կան ու 
քա ղա քա կան ար ժէք նե րով եւ ձգտում նե րով, ան կաս կած որ կը կազ
մէ կազ մա կերպ ուած մար դոց նպա տա կադր ուած ամ բող ջու թիւնը: 
Այ սինքն, գո յու թիւն ու նե ցող ըն կե րա յին կա ռուց ուածքն ու ըմբռ նում
նե րը քա նի մը ճար տա րա պետ–ու ղեղ նե րու հնարքն ու ստեղ ծու մը 
չեն, այլ յա ջոր դա կան սե րունդ նե րու նպա տա կաս լա ցու թեան ձե ւա ւո
րումն են: Մար դը, ինք ուզած է որ ըն կե րու թիւնը առաջ նորդ ուի ըն կե
րա յին տու եալ կա ռուց ուած քով ու ըմբռ նում նե րով: Եւ բնա կա նա բար, 
հոն ուր հա ւա քա կան կազ մա կեր պու թիւն կայ, կան նա եւ հա մա պա
տաս խան գոր ծօն ներ, հա ւա քա կա նու թեան վստա հու թիւնը վա յե լող 
ու ակն կա լու թիւն նե րը մարմ նա ւո րող հիմ նարկ ներ եւ այդ ոլոր տին 
մէջ` ան ձէ–անձ ու ան ձէ–հա ւա քա կա նու թիւն յա րա բե րու թեան խնդի
րը հիմ նա կա նին մէջ ու րիշ բան չէ, եթէ ոչ պա տաս խա նա տու կապ
ուա ծու թեան հարց: Ահա ւա սիկ, այդ յա րա բե րու թիւն նե րէն է նա եւ, որ 
կը բիւ րե ղա նան «բա րո յա կա նու թիւն» յղաց քին եզ րե րը, տա րազ նե
րը: Վեր ջին հա շուով ի՞նչ է բա րո յա կա նու թիւնը.– կազ մա կերպ ուած 
հա ւա քա կա նու թեան մը ան ձէ–անձ, ան ձէ–խումբ կամ խում բէ–խումբ 
յա րա բե րու թեանց որա կը, տե սա կա րար բնոյթն է, որ կը կազ մէ տու
եալ ըն կե րու թեան բա րո յա կան հաս կա ցո ղու թիւնը:

Այս դի տան կիւ նէն, կրթա դաստ ի ա րակ չա կան աշ խա տան քին 
իմաս տը դե ռա հա սին գի տե լիք ներ փո խան ցե լու զու գա հեռ եւ նոյն
քան կա րե ւո րու թեամբ կը կա յա նայ այն բա նին մէջ, որ են թա կան իւ
րաց նէ հա ւա քա կա նու թեան պա հանջք ներն ու ձգտում նե րը եւ հաս նի 
բա րո յա կան այն պի սի մա կար դա կի ուր ան պա տաս խա նա տու զգայ 
պայ քա րե լու յա նուն այդ պա հանջք նե րուն ու ձգտում նե րուն: Եւ որ քան 
բազ մա կող մա նի ըլ լայ դե ռա հա սին կա պը հա ւա քա կա նու թեան հետ ու 
ընդ լայ նի անոր յա րա բե րու թիւնը, այն քան աւե լի ըն կե րա յին ար ժէք ներ 



193

կ’իւ րաց նէ ու կ’ամ րապն դէ իր ան հա տա կա նու թիւնը: Կը կերտ ուի նա եւ 
են թա կա յին բա րո յա կան կեր պա րը` ըստ տու եալ ըն կե րու թեան ըմբռ
նում նե րուն: 

Որով, սփիւռ քի մէջ հա յե ցի դաստ ի ա րա կու թեան ան բա ժա նե լի 
մա սը կը կազ մեն պա տա նե կան, երի տա սար դա կան, սկաու տա կան, 
մար զա կան ու մշա կու թա յին թէ եկե ղե ցա կան շար ժում նե րը, որոնց մի
ջո ցաւ դե ռա հա սը կը փոր ձար կէ իւ րա ցու ցած ազ գա յին–հա սա րա կա
կան ար ժէք նե րը` հա ւա քա կան կեան քի մէջ: 

Այս կը նշա նա կէ թէ դա սագր քե րու բո վան դա կու թիւնը եւ ուղղ ուա
ծու թիւնը պի տի նպաս տեն, որ պէս զի աշա կեր տին մէջ յա ռա ջա նայ 
ձգտու մը` գա ղու թա յին աշ խու ժու թիւն նե րուն մաս կազ մե լու:

դ) Խո շոր խնդիր մըն է եւ անհ րա ժեշ տա բար յստա կաց ման կը 
կա րօ տի հա յե ցի դաստ ի ա րա կու թեան ձգտու մը, ուղղ ուա ծու թիւնը 
(tendancy), ինչ որ կը նշա նա կէ թէ անոր բո վան դա կու թիւնը քա ղա քա
կան ընտ րան քի հարց է: Դաստ ի ա րա կու թիւնը քա ղա քա կան ընտ րան
քէ հե ռու պա հե լու այս կամ այն ման կա վար ժին կամ գա ղա փա րա խօ
սին ջան քը`ար դէն իսկ կը մատնէ անոր քա ղա քա կան վար քա գի ծը, այ
սինքն սե րունդ նե րու քա ղա քա կան կազ մա ւո րու մին նկատ մամբ անոր 
ու նե ցած էա պէս եւ նոյն քան քա ղա քա կան մտա վա խու թիւնը: Ու րեմն, 
կրթա կան մար զի նա խընտ րու թիւն նե րը հիմն ուած են քա ղա քա կան 
առա ջադ րանք նե րու վրայ: 

Այս տե սա կէ տէն, սփիւռ քի մէջ, իմ պատ կե րա ցու մով հա յե ցի դաստ
ի ա րա կու թիւնը գլխա ւոր, այ լեւ դժուար ընտ րանք մը ու նի.– Հայ աշա
կեր տին նե րար կել պան դուխ տի, տա րա գի րի գի տակ ցու թիւն եւ դա
սագր քե րու ճամ բով`անզ գա լա բար եւ անուղ ղա կի զար գաց նել այդ 
գի տակ ցու թիւնը: Սխալ չհասկց ուիմ: Երբ «պան դուխտ» կ’ըսեմ, գա
ղա փար նե րու զու գոր դու թեամբ մը չեմ պատ կե րաց ներ մեր գրա կա նու
թեան մէջ նկա րագր ուած տի պա րը.– հա լա ծա կան, ընկճ ուած, օտար
ուած իր շրջա պա տէն, կե թթո յա կան կեն սա ձե ւով.– ո՛չ, այլ այն յանձ
նա ռու եւ հպարտ պա տա նին, որ հար ցա կան ներ ու նի, կը տագ նա պի 
իր շրջա պա տի խնդիր նե րով, գի տակ ցու թիւնը ու նի իր երկակենցաղ 
հանգամաբքին, եւ որ գիտէ տալ կայսեր կայսրին բաժինե եւ Աստծոյն` 
Աս տու ծոյ բա ժի նը:

Տե ղա կան կեան քին հետ հա մար կու մը [եւ նոյնացումը] կը կա տար
ուի ար դէն ու զենք կամ ոչ: Առա ջարկ ուա ծը` ամ բող ջու թեամբ անոր 
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անձ նա տուր չըլ լալն է, ու ծաց ման առաջ նոր դող հա մար կու մի գա հա վէժ 
ըն թաց քը հու նա ւո րե լու մի ջամ տու թիւն մը` մեր կող մէ: Այս իմաս տով, 
կը կար ծեմ որ շո գե կառ քը չենք կորսն ցու ցած տա կա ւին: Գա ղութ նե րու 
մէջ կան յու սա տու կո րիզ ներ, որոնց վրայ վեր ջին տա րի նե րուն աւել
ցած են նա եւ պատ կա ռե լի թիւով Հա յաս տա նէն ար տա գաղ թող ներ, 
որոնք պի տի կազ մեն սփիւռ քը թար մաց նող եւ անոր նոր նե րար կում 
տուող ատաղ ձը: Դժբախ տա բար ցարդ անոնք տա կա ւին չեն ներգ
րաւ ուած գա ղու թա հայ կեան քին: Պատ ճառ նե րու քննար կան տե ղը 
հոս չէ կեն թադ րեմ:

ե – Հոս, ան տե ղի չէ կը կար ծեմ, ան գամ մը եւս կրկնել բազ մա թիւ 
ան գամ ներ կրկնուա ծը, թէ հա յե ցի դաստ ի ա րա կու թեան հիմ նա քա րը 
լե զուն է, ոչ իբ րեւ հա ղոր դակ ցու թեան մի ջոցի միայն, այլ մա նա ւանդ 
ազ գա յին հա մա պա տաս խան մտա ծո ղու թիւն ստեղ ծող ազ դա կի.. այն 
ինչ որ կը բա ցատր ուի «լեզ ուամ տա ծո ղու թիւն» բա ռով: Եթէ դա սագր
քե րը իրենց բո վան դա կու թեամբ, նիւ թե րով ու վար ժու թիւն նե րով պի
տի չստեղ ծեն ազ գա յին մտա ծո ղու թիւն, ապա ու րեմն հա յե րէ նի ու սու
ցու մը բեռ մը պի տի ըլ լայ սփիւռ քա հայ աշա կեր տին հա մար, որ ներ
կայ ու հե տա գայ իր կեան քին մէջ պէտք չու նի անոր գոր ծա ծու թեան: 
Անձ նա պէս մաս կը կազ մեմ անոնց, որոնք թե րա հա ւատ են, որ օտար 
լե զուով կա րե լի է ազ գա յին գի տակ ցու թիւն ամ րաց նել` եր կար վազ քի 
դի մա ցող: Յու նաս տա նի մէջ երբ երե խան կըսէ «փաթ րի տա մու» («իմ 
հայ րե նիքս») անոր չի յա ջոր դեր «Ար մեն իա»ն, այլ պի տի յա ջոր դէ «Էլ
լա տան»: Կրնայ պա տա հիլ որ տու եալ կլի մա յի մը մէջ, Խան դա վա ռու
թեան ալիք նե րու վրայ ժա մա նա կա ւո րա պէս ազ գա յին գի տակ ցու թիւն 
ստեղ ծուի օտար լե զուով, բայց երբ ժա մա նա կին հետ խան դա վա ռու
թիւնը չքա նայ, կը չքա նայ նա եւ ազ գա յին գի տակ ցու թիւնը եւ կը մնայ 
ան դի մա գիծ քա ղա քա ցին:

3. ԴԱ ՍԱԳՐ ՔԵ ՐՈՒ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒ ԹԵԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ԵԱԼ
1) Դաստ ի ա րա կու թեան գլխա ւոր եր կու թի րախ ներ են.– անց եա

լի փոր ձա ռու թիւնը, ժա ռան գու թիւնը փո խան ցել եւ ան ծա նօ թին, նո րին 
կա խար դան քը տալ: Այս թի րախ նե րուն հաս նե լու հա մար պէտք է ընտ
րել տղոց մի ջա վայ րին, հե տաքրք րու թեանց, հասկ նա լու եւ հասկ ցա ծը 
վերար տադ րե լու կա րո ղու թեանց մա կար դա կը, այդ մա կար դա կը աս տի
ճա նա բար զար գաց նե լու աշ խա տա կար գով (method): Ընդ հան րա պէս 



195

ներ կայ կա ցու թիւնը այն պի սին է, ուր աշա կեր տը դա սա գիր քի նիւ թին ու 
լեզ ուի խրդնու թեան դէմ մրցու մի կել լէ եւ կը յոգ նի, կը յու սա հա տի: 

2) Իրո ղու թիւն է, որ ներ կա յիս բո լոր վար ժա րան նե րը, եւ ոչ միայն 
հայկական, դաստ ի ա րա կու թեան առա քե լու թիւնը մէկ դի դրած, հեւ
քի մտած են աշա կերտ նե րը քննու թեանց պատ րաս տե լու հա մար, այդ 
քննութեանց մէջ յա ջո ղու թիւնը նկա տե լով վար ժա րա նի յա ջո ղու թիւն 
ու քարոզչութիւն: Կը կար ծեմ, որ այս ըն թաց քը կա րե լի չէ սան ձել, 
գործ նա կան պատ ճառ նե րով: Որով, հա յե ցի դաստ ի ա րա կու թեան յոյ
սի գլխա ւոր յե նա րա նը կը կազ մեն նա խակր թա րան նե րը, որոնց հաս
տա տած խա րիս խին վրայ լրա ցում ներ են, որ պի տի կա տա րեն միջ նա
կարգ դպրոց նե րը:

3) Նախ նա կան եւ միջ նա կարգ ուս ման մակար դա կի վրայ լաւ է որ 
դասագր քե րը չկրեն գիտու թե ան շտե մա րա նի բնոյթ, այլ անոնք իրենց 
բովան դա կու թե ամբ ու վար ժու թիւն նե րով նպաս տեն, որ աշա կերտ նե
րը խոր հե լու կարո ղու թիւն զար գաց նեն: Անհա տին ամէ նէն կեն սա կան 
պէտ քը խոր հե լու կարո ղու թիւնն է: Խոր հե լու կարո ղու թիւ նը կը մշա
կէ տես նե լու կարո ղու թիւն, տեսած նե րը համե մա տե լու հնարք եւ նոր 
եզրա կա ցու թե անց յան գե լու յատ կու թիւն: Խոր հե լու կարո ղու թե ամբ 
պատ րաս տո ւած ենթա կան կը պատ րաս տո ւի շրջա պա տին, աշխար
հին: Կը ճանչ նայ ինք զինք:

Իսկ ինչ կը վերա բե րի քերա կա նու թե ան, խու սա փիլ ման րա մաս նու
թիւն նե րէ, առա ւե լա բար շեշ տը դնե լով լեզո ւի կառու ցո ւած քը ըմբռ նե լի 
դարձ նող վար ժու թիւն նե րու վրայ: Թարգ մա նա կան վար ժու թիւն ներն 
ալ կը նպաս տեն հայե րէ նի ընկալ ման:

4) Կը կար ծեմ որ աւե լի ձեռն տու եւ օգ տա կար պի տի ըլ լայ եթէ հա
յե րէ նի դա սագր քե րը նուիր ուած չըլ լան միայն ու միայն հայ գրա կա
նու թեան ներ կա յաց ման, որոնց նիւ թե րը, յա ճախ իրենց ժա մա նա կէն 
դուրս, եւ լեզ ուա կան դժուա րու թիւն նե րով խոր թու թիւն կը ստեղ ծեն 
աշա կեր տին հա մար: Նպա տա կա յարմար պի տի ըլ լար, եթէ անոնք 
հա մալր ուէ ին այն պի սի նիւ թե րով ու բա ռա պա շա րով, որոնք մաս կը 
կազ մեն ան մի ջա կան առօր եա յին եւ որոնց բա ռա պա շա րը ծա նօթ է 
աշա կեր տին օտար լե զուով.– գի տա կան, ար հես տա գի տա կան, թուա
բա նա կան, մար զա կան, դա տա կան... եւայլն:

Դաստ ի ա րա կու թեան մար զին մէջ, աշա կերտ–ու սու ցիչ գոր ծա
կցու թեան ըն թաց քին սե փա կան կամ քի ներդ րու մը աւե լի քան անհ
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րա ժեշտ է: Եւ կամ քը, ամէն բա նէ առաջ, հե տաքրքր ուե լու եւ հասկ
նա լու պա րա գայ է: Եթէ պա տա նին չի հե տաքրքր ուիր ու չի հասկ նար, 
մեղ քը իրը չէ անուշտ...: Աշակերտին պիտի մատուցենք այն, որ իր 
հետաքրքրութիւնը կը շարժէ:

Աշակերտները դուրս բերել լսողական–կրաւորականութենէն եւ 
վարժեցնել հայերէն զրուցելու: Հայերէնը դասացուցկային յաւելեալ 
դաս մը պէտք չէ ըլլայ: Աւելի մանրամասնուած առաջարկով.– Ամիսը 
մէկ կամ երկու անգամ աշակերտներու փոքր խմբակներ առաջացնելով 
պարտականութիւն տալ անոնց, իրարու հետ գործակցաբար 
զիրենք յուզող նիւթերու շուրջ զրոյց կազմակերպեն դասարանին 
մէջ կամ դուրս,այլոց ներկայութեան: Անշուշտ ուսուցիչը նիւթերու 
համապատասխան բառամթերքը պիտի տրամադրէ: Այս ձեւով տղաքը 
հայերէն լեզուով զրուցելու պիտի վարժուին եւ կրաւորական դիրքէն 
դուրս պիտի գան: Հայերէն լեզուն կենդանի բջիջ պիտի դառնայ եւ ոչ 
թէ դասի մը պարտականութիւն միայն:

5) Դա սագր քե րու ճամ բով կամ օժան դակ մի ջոց նե րով աշա կեր տին 
մօտ պէտք է զար գաց նել որ քան հայ րե նի քի, նոյն քան եւ սփիւռ քի ճա
նա չո ղու թիւնը.– անոր ծագ ման պատ ճառ նե րը, կազ մա կերպ ուա ծու
թեան հո լո վոյ թը, հնա րա ւո րու թիւն նե րու գնա հա տու մը, հայ եկե ղեց ւոյ 
դե րա կա տա րու թիւնը, կազ մա կեր պու թեանց գոր ծու նէ ու թիւնը, դի
մագ րա ւած դժուա րու թիւն նե րը, անոր ձգտում նե րը, եւայլն:

6) Հա յոց պատ մու թեան դա սագր քե րը պատ րաս տել եւ դա սա պա
հե րը ընել այն պէս, որ անոնք անուն նե րու եւ թուա կան նե րու խառ նի
ճա ղանչ մը չդառ նան աշա կեր տին հա մար: Յանդգ նու թիւնը ու նե նալ 
զեղ չում ներ կա տա րե լու եւ շեշտ ուա ծօ րէն ջամ բե լու այն դէպ քերն ու 
դէմ քե րը, որոնք պի տի դրոշ մեն հայ դե ռա հա սին ու պա տանի ին հո գե
խառն ուած քը եւ հպար տու թիւն պի տի ներշն չեն անոնց:

7) Եր բեմն–եր բեմն հայ անձ նա ւո րու թիւն ներ այ ցե լեն դա սա րան եւ 
զրոյ ցի նստին աշա կերտ նե րու հետ`այժ մէ ա կան նիւ թե րու մա սին, իսկ 
երկ րոր դա կան դա սա րան նե րու նա խա վեր ջին դա սա րա նը ամ պայ ման 
կազ մա կեր պէ ուխ տագ նա ցու թիւն–այ ցե լու թիւն դէ պի Հա յաս տան, ինչ 
որ նոյն քան պի տի ներ գոր ծէ տղոց վրայ, որ քան 4–5 տար ուան հա յակր
թու թիւնը: Կառա ջարկ ուի նա խա վեր ջին դա սա րա նը, որ պէս զի այդ այ
ցե լու թեան ներ գոր ծու թեան տակ տա րի մը եւս հե տե ւին հա յա գի տա կան 
նիւ թե րու. նա եւ տա րի մը եւս մի ա սին ապ րին Հա յաս տա նի յու շե րը:
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ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
Սփիւռքեան գաղութներուն մէջ հայախօսութեան համար երեք 

հիմնական միջավայրեր կան.– 
ա. ընտանիքը,
բ. միութենական միջավայրն ու ընկերային հաւաքոյթները,
գ. դպրոցները:
Ընտա նի քին մէջ հայե րէն խօսե լու խնդի րը նոյ նինքն ընտա նի քի 

հարցն է, որով գաղու թա յին գոր ծօն նե րը միայն նպաս տո ղի դեր կրնան 
ունե նալ: Այս առու մով առա ջին`հայա խօ սու թե ան քարոզ չու թիւն 
կատա րել ամէն յար մար առի թի, իսկ երկ րորդ կարե ւոր`արեւմ տա
հա յե րէ նով պատ րաս տո ւած ման կա պա տա նե կան որա կե ալ (Disneyի 
որա կով) CD, DVD ապա հո վել ու տարա ծել ընտա նիք նե րու մօտ: Հոս 
հաւա նա բար ընե լիք ունի նախա րա րու թիւնը:

Հայ ընտա նի քի պարա գա յին ի մի հաւա քե լու առիթ ներ ստեղ
ծել: Հոս ալ Հայաս տա նէն գոր ծուղ ղում նե րը մեծ դեր կրնան ունե նալ 
գաղու թա հա յու թիւ նը համախմ բե լու իմաս տով:

Իսկ ինչ կը վերա բե րի դպրոց նե րուն, արդէն իսկ անդ րա դարձ 
կատա րո ւեցաւ:
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ԴՈՐԱ ՍԱՔԱՅԱՆ
Մոնրեալի Մաքգիլ համալսարանի գերմանագիտական
ուսաումնասիրությունների ամբիոնի պրոֆեսոր, հայագետ 
Կանադա

ՄԵՍ ՐՈ ՊԵ ԱՆ ԱՅԲՈՒ ԲԵ ՆԻ 
ԸՆԹԵՐՑ ՄԱՆ ԵՐԿՈՒ ԵՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ.

ԱՐԵՒՄ ՏԱ ՀԱ ՅԵ ՐԷ ՆԻ ՈՒՂ ՂԱԳ ՐՈՒ ԹԵ ԱՆ ՈՒՍՈՒՑ ՄԱՆ 
ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՒ ԱՌԱ ՋԱՐԿ ՆԵՐ

Ներ կայ համա ժո ղո վի ծրագ րի խորա գի րը, ինչ պէս եւ նրա չորս 
ենթա վեր նագ րե րը, ներ թա փան ցո ւած են Սփիւռ քի նախա րա րու թե
ան նկա տե լի անհանգս տու թե ամբ կամ, աւե լի շուտ, հոգա ծու թե ամբ 
Սփիւռ քում` արեւմ տա հա յե րէ նի «ուսուց ման արդի վիճա կի», «ուղ
ղագ րու թե ան ուսուց ման հետ կապո ւած բար դու թիւն նե րի» եւ «ուսուց
ման ծրագ րե րի եւ դասագր քե րի վերա նայ ման անհ րա ժեշ տու թե ան» 
մասին: Պէտք է ասել, սակայն, որ այդ չորս ենթա վեր նագ րե րը բաւա
կա նին ընդ հան րա կան բնոյթ ունեն եւ նրանց մէջ չի ճշգրտո ւած թէ` 

1) Ուսում նա կան ո՞ր մակար դա կի վրայ է քննար կո ւե լու արեւմ
տա հա յե րէ նի դասա ւան դու մը, Սփիւռ քի տար րա կան եւ միջ նա կարգ 
դպրոց նե րի՞, թէ՞ համալ սա րան նե րի հայա գի տա կան ամբի ոն նե րի 
մակար դա կի վրայ: Այսինքն, նկա տի ենք ունե նա լու արեւմ տա հա
յե րէ նի ուսու ցու մը մանուկ նե րի եւ անչա փա հաս նե րի՞, թէ՞ մեծա հա
սակ նե րի համար: Չէ՞ որ սովո րող նե րի տարի քա յին առանձ նա յատ
կու թիւն նե րից ելնե լով է միայն, որ կազմ ւում են դասագր քերն ու 
ուսում նա կան ծրագ րե րը, ընտր ւում դասա ւանդ ման եղա նակ նե րը:

2) Քննար կում նե րի մէջ Սփիւռ քի երկր ներն ու տարա ծաշր ջան նե րը 
սահ մա նա զա տո ւե լո՞ւ են, եւ հաշո ւի առնո ւե լո՞ւ է առան ձին երկր նե րում 
արեւմ տա հա յե րէ նի կար գա վի ճա կի եւ կեն սու նա կու թե ան հար ցը: Չէ՞ 
որ մի բան է արեւմ տա հա յե րէ նի ուսուց ման արդի վիճա կը Մեր ձա ւոր 
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Արե ւել քում, մի այլ բան` արեւ մուտ քի այն պի սի երկր նե րում, ինչ պի սիք 
են Ֆրան սի ան, Միա ցե ալ Նահանգ նե րը կամ Արգեն տի նան: Ակնե
րեւ է, որ հնա րա ւոր չէ արեւմ տա հա յե րէ նի ուսուց ման վիճա կի մասին 
խօսել նկա տի ունե նա լով Սփիւռ քը որպէս ամբող ջու թիւն:

3) Սովո րող նե րի գիտե լիք նե րի մակար դա կը հաշո ւի առնո ւե լո՞ւ է, 
այսինքն` արեւմ տա հա յե րէ նը որպէս ուսուց ման առար կայ քննար
կո ւե լու է որպէս մայ րե նի լեզո՞ւ, թէ՞ որպէս երկ րորդ կամ օտար լեզու: 
Ծագու մով ո՞վ է սովո րո ղը` հա՞յ է, թէ՞ այլազ գի: Իսկ եթէ հայ է, բայց 
ծագու մով արե ւե լա հայ եւ երբեք արեւմ տա հա յե րէ նի հետ չի առնչուե՞լ:

4) Նկա տի առնո ւե լո՞ւ է այն լեզուն, որի հիման վրայ սովո րո ղը 
կառու ցե լու կամ ընդար ձա կե լու է արեւմ տա հա յե րէ նի իր գիտե լիք նե րը: 
Երբ լեզուն ուսու ցան ւում է որպէս երկ րորդ կամ օտար լեզու, ուսուց
ման զու գադ րա կան մօտե ցու մը խիստ կարե ւոր գոր ծօն է: Յայտ նի է, 
որ մեծա հա սակ սովո րող նե րը դժո ւար են լեզու յաղ թա հա րում առանց 
միջ լե զո ւա յին զու գադ րում նե րի: Այդ տեսա կէ տից համայն Սփիւռ քի 
համար միաս նա կան դասա գիրք կազ մե լու գաղա փա րը լուրջ քննար
կում նե րի կարօտ է:

Այս բոլոր հար ցադ րում նե րի բնա կա նոն կեր պով առաջ գալը ցոյց 
է տալիս, որ սոյն համա ժո ղո վը աւե լի շուտ պրպտող, հետա խու զա
կան բնոյթ ունի եւ որ Սփիւռ քի նախա րա րու թիւ նը մեծ սպա սում ներ 
ունի այս գիտա ժո ղո վի ելոյթ նե րից ու նրանց յաջոր դող քննար կում նե
րից: Տալով մաս նա կից նե րիս նիւ թի ընտ րու թե ան նման ազա տու թիւն` 
առանց յստա կեց նե լու քննար կո ւե լիք հար ցե րի շրջա նա կը, թւում է, որ 
սոյն համա ժո ղո վի կազ մա կեր պիչ նե րը հոյս ունեն այդ եղա նա կով ի 
յայտ բերել արեւմ տա հա յե րէ նի ուսուց ման ոլոր տի թերի կող մե րը եւ 
«կառու ցո ղա կան քննար կում նե րից» յետոյ միայն ձեռ նար կել Սփիւռ
քում արեւմ տա հա յե րէ նի ուսու ցու մը ճիշտ ուղու վրայ դնե լու աշխա
տանք ներ*:

Այսօ րո ւայ իմ զեկուց ման նիւ թը նոյն պէս սպա սում ներ ունի այս 
գիտա ժո ղո վից, ելնե լով մաս նա ւո րա բար արեւմ տա հա յե րէ նի ուղ ղագ
րու թե ան ուսուց ման դժո ւա րու թիւն նե րից: Նիւթս նուի րո ւած է ցաւոտ 
մի հար ցի, որը բոլո րիս յայտ նի է, բայց եւ որը երբէք քննու թե ան առար
կայ չի դար ձել: Խօսքս մես րո պե ան այբու բե նի` հայե րէ նի երկու մաս
նա ճիւ ղե րում ընթերց ման երկու եւ իրա րից շատ տար բեր եղա նակ նե
րի մասին է: Եկէ՛ք մի քիչ մօտի կից քննենք մեր մես րո պե ան այբու բե նը: 
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Ոմանք գու ցէ առար կեն` ասե լով, թէ ո՞վ մես րո պե ան այբու բե նը չգի
տի: Այդ պէ՞ս է արդե օք: Ասում են, որ կեան քում ամե նա բա ցա յայտն ու 
ամե նա հա րա զատն է, որին մէջ մենք ամե նից քիչ ենք խորա նում: Այդ
պէս էլ մեր այբու բե նը, ամե նա զօր ու ամե նա հաս, մեր հիմ քե րի հիմ քը, 
առանց որի անհ նար է պատ կե րաց նել մեր գոյու թիւ նը, բայց եւ մանա
ւանդ հայոց լեզո ւի դասա ւան դու մը, լինի դա որպէս մայ րե նի, երկ րորդ 
կամ օտար լեզու, լինի դա որպէս դպրո ցա կան թէ համալ սա րա նա կան 
առար կայ: Սակայն արդե օք մեզ հարց տալի՞ս ենք, թէ ինչ պէս է այն 
այսօր ծառա յում մեզ` հայե րիս որպէս միաս նա կան ազգ:

Իր եզա կի, ուրոյն եւ գեղե ցիկ գրան շան նե րով եւ իր ամբող ջա կա
նու թե ամբ` մես րո պե ան այբու բե նը մշտա պէս արժա նա նում է ոչ միայն 
հայե րիս, բայց նաեւ օտար նե րի հիաց մուն քին: Սկզբնա պէս 36, իսկ 
աւե լի ուշ 38 իր գրան շան նե րով, այն իր մէջ պար փա կում է իր ստեղծ
ման շրջա նի հայե րէ նի հնչիւ նա կան ամբողջ համա կար գը: Իր ժամա
նա կին մես րո պե ան այբու բե նը հռչա կո ւել է առա ջա դի մա կան: Նախ` 
այն ունի հնչիւ նա կան բնոյթ (Phonetic alphabet), քանի որ կազ մո ւած 
է մեկ հնչոյթ – մեկ տառ սկզբուն քով եւ կոչո ւած է պատ կե րե լու հայոց 
լեզո ւի 30 բաղա ձայն, 1 կիսա ձայն ու 6 ձայ նա ւոր հնչոյթ նե րը: Այն 
տար բեր վում է արե ւե լե ան (արա բա կան) այլ գրե լա ձե ւե րից նրա նով, 
որ ա) այն ձախից աջ է ընթա նում եւ բ) ձայ նա ւոր նե րի համար յատուկ 
գրան շան ներ ունի: Եկէ՛ք այժմ նայենք, թէ մեր այբու բե նը ինչ պէս է 
ծառա յում հայոց լեզո ւի երկու տար բե րակ նե րին` արեւմ տա հա յե րէ նին 
ու արե ւե լա հա յե րէ նին*:

Վաղուց է, որ հաշ տո ւել ենք այն իրո ղու թե ան հետ, որ մեր այբու բե
նը հայ ժողո վուր դի երկու հատո ւած նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բերա
նում միան ման չի հնչում: Հենց սկզբից, Այբ–Բեն–Գիմ–Դա–ն հայա
խօս մէկ հատո ւա ծի համար Ayb–Ben–Gim–Da է, իսկ միւ սի համար 
Ayp–Pen–Kim–Ta: Այդ տար բե րու թիւնն անշուշտ օրի նա ւոր է եւ ունի 
իր հիմ նա ւո րու մը հայոց լեզո ւի հնչիւն նե րի զար գաց ման պատ մու թե
ան մէջ (տե’ս ստո րեւ):

Յայտ նի է, որ այբու բեն նե րը առանց միջամ տու թե ան չեն փոխ
ւում, իսկ լեզուն յարա փո փոխ երե ւոյթ է: Մես րո պե ան այբու բե նը իր 
ստեղծ ման ժամա նա կից ի վեր մեծ փոփո խու թիւն նե րի չի ենթար կո
ւել, իսկ հայե րէն գրա կան լեզո ւի երկու տար բե րակ նե րը պատ մա կա
նօ րէն անցել են հնչիւ նա կան զար գաց ման իրենց ուրոյն փու լե րով` 
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արեւմ տա հա յե րէ նը յենո ւե լով արեւմ տե ան բար բառ նե րի, իսկ արե
ւե լա հա յե րէ նը արե ւե լե ան բար բառ նե րի հնչիւ նա կան առանձ նա յատ
կու թիւն նե րի վրայ: Դրա հետե ւան քով այսօր մես րո պե ան այբու բե նի 
գրան շան նե րի մի էական մաս հայոց լեզո ւի երկու մաս նա ճիւ ղե րում 
տար բեր ձեւով է արտա սան ւում: Այս տեղ խօսքս վերա բե րում է յատ
կա պէս հայե րէ նի պայ թա կան եւ պայ թաշ փա կան 15 բաղա ձայն նե րին 
(բ, պ, փ – գ, կ, ք – դ, տ, թ – ձ, ծ, ց – ջ, ճ, չ), որոնք արե ւե լա հա յե րէ նում 
չեն հնչիւ նա փո խո ւել եւ արտա սա նու թե ան մէջ հիմ նա կա նում նոյ նու
թե ամբ պահ պա նել են իրենց վաղե մի եռա շարք (եռաս տի ճան) դասա
կար գու մը` մէկա կան ձայ նեղ, մէկա կան պարզ խուլ եւ մէկա կան շնչեղ 
խուլ բաղա ձայնով.

(1) ձայնեղ բ [b] գ [g] դ [d] ձ [dz] ջ [dj]

(2) պարզ խուլ պ [p’] կ [k’] տ [t’] ծ [ts’] ճ [ch’]

(3) շնչեղ խուլ փ [p‘] ք [k‘] թ [t‘] ց [ts‘] չ [ch‘]**

Հնչիւն նե րի նման հարս տու թիւ նը դեռ գրա բա րում թոյլ է տուել 
ստեղ ծել եւ այսօր էլ արե ւե լա հա յե րէ նում ստեղ ծում է իմաս տա յին 
եռան դամ հակադ րու թիւն ներ, ինչ պէս` գող–կող–քող, դեր–տէր–թեր, 
ձախ–ծախ–ցախ եւ այլն:

Իսկ ի՞նչ է տեղի ունե ցել արեւմ տա հա յե րէ նում: Այն տեղ բաղա
ձայն նե րի այդ խում բը հնչիւ նա փո խու թե ան հետե ւան քով վերա ծո ւել է 
երկ շարք (երկաս տի ճան) համա կար գի, որն ինչ պէս եւրո պա կան մեզ 
ծանօթ լեզու նե րը պարու նա կում է միայն մէկա կան ձայ նեղ եւ մէկա
կան խուլ բաղա ձայն հնչոյթ. 

(1) ձայնեղ պ [b] կ [g] տ[d] ծ[dz] ճ [dj]

(2) խուլ փ, բ[p] ք, գ [k] թ, դ [t] ձ, ց [ts] ջ, չ [ch]

Երկաս տի ճան այս համա կար գը, որի մէջ բացա կա յում է եռաս տի
ճա նի պարզ խուլ եւ շնչեղ խուլ բաղա ձայն նե րի տար բե րա կու մը, տեղի 
է ունե ցել բաղա ձայն նե րի տեղա շարժ: 

(1) Առա ջին շար քի բաղա ձայն նե րի մասին այս պես է գրում մեծա
նուն հայա գէտ Հրա չե այ Աճա ռե ա նը. «Հին հայե րէ նի պարզ խու լե րը 
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[պ, կ, տ, ծ, ճ] նոր բար բառ նե րի արե ւե լե ան բաժ նում [այսինքն` Արա
րա տե ան բար բառ նե րում – Դ.Ս.] մնում են անփո փոխ, իսկ միւս բար
բառ նե րի մեջ դառ նում են թրթռուն» [իմա’ ձայ նեղ` b, g, d, dz եւ dj – 
Դ.Ս.] (Աճա ռե ան: Լիա կա տար քերա կա նու թիւն հայոց լեզո ւի, հատ. 6, 
էջ 678). Այս տեղա շար ժի հետե ւան քով արեւմ տա հա յե րէ նը զրկո ւել է 
մես րո պե ան երեք խուլ պայ թա կան (p’, k’, t’) եւ երկու խուլ պայ թաշ
փա կան (ts’, ch’) բաղա ձայն նե րից, որոնք կորց րել են իրենց յատուկ 
որա կը եւ ձայ նեղ (b, g, d, dz եւ dj) են դար ձել` գրա ւե լով ձայ նեղ նե
րի [բ, գ, դ, ձ, ջ] տեղը: Օրի նակ ներ` պանիր (p’anir ––> banir), կտոր 
(k’t’or ––> gdor), ծածուկ (ts’ats’uk’ ––> dzadzug), կրել (k’rel ––> grel) 
եւ այլն.

(2) Երկ րորդ շար քի բաղա ձայն նե րի տեղա շարժ ման դէպ քում խախ
տո ւել է մես րո պե ան մէկ հնչոյթ – մէկ տառ սկզբուն քը եւ փոխա րի նո ւել 
մէկ հնչոյթ – երկու տառ իրա վի ճա կով: Այդ երե ւոյ թի մասին կար դում 
ենք Աճա ռե ա նի մօտ. «Մինչ դեռ արե ւե լե ան կոչո ւած բար բառ նե րը 
հաւա տար մու թե ամբ պահում են մես րո պե ան հայե րէ նի թրթռուն ներն 
[իմա՛ ձայ նեղ նե րը` բ, գ, դ, ձ, ջ – որպէս b, g, d, dz, dj, – Դ.Ս.], արեւմ
տե ան կոչո ւած բար բառ նե րը դրանք վերա ծում են խու լե րի [հմմտ. բ, գ, 
դ, ձ, ջ – որպէս p, k, t, ts, ch, – Դ.Ս.] (Աճա ռե ան: Լիա կա տար քերա կա
նու թիւն հայոց լեզ վի, հատ. 6, էջ 586): Այս պի սով, մէկ հնչոյ թի համար 
կայ երկու գրան շան, ինչ պէս p–ի համար` բ եւ փ, k–ի համար` գ եւ ք, 
t–ի համար` դ եւ թ, ts–ի համար` ձ եւ ց, եւ ch–ի համար չ եւ ջ: Դրա 
հետե ւան քով ստեղ ծո ւել են համա հունչ համա նուն ներ, ինչ պէս բառ եւ 
փառ, գող եւ քող, դոյլ եւ թոյլ, գայլ եւ քայլ, դուք եւ թուք, ձող եւ ցող եւ 
այլն:

Ի յաւե լումն այս բոլո րի, արեւմ տա հա յե րէ նի ուղ ղագ րու թե ան 
համար առա ջա ցել է մի այլ դժո ւա րու թիւն եւս: Դա ձայ նորդ r–ի գրու
թե ան համար կրկնորդ ներ ռ–ի ու ր–ի գոյու թիւնն է, որոնց արտա սա
նա կան տար բե րու թիւ նը արեւմ տա հա յե րէ նում թոյլ է կամ բնաւ արտա
յայ տո ւած չէ եւ դժո ւար է հնչե ղու թե ամբ զանա զա նել այն պի սի բառեր, 
ինչ պէս` վառել եւ վարել, առատ եւ արատ, բեռ եւ բեր, լուռ եւ լուր եւ 
այլն:

Բնա կան է, որ այս բոլո րը ուղ ղագ րու թե ան ուսուց ման համար որո
շա կի բար դու թիւն են ներ կա յաց նում: Սովո րող նե րը դժո ւա րա նում են 
հաս կա նալ, թէ ինչի՞ է ծառա յում հայ կա կան այբու բե նում գրե րի այդ 
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մեծ թիւը, եթէ նրա մէջ հաճախ նոյն հնչոյ թի համար երկու գրու թիւն 
գոյու թյուն ունի: Իսկ ուսու ցիչ նե րը միշտ չէ որ այդ օրի նա ւոր հար ցե րի 
պատաս խանն ունեն: Լռում են դրա մասին նաեւ դպրո ցա կան դասագր
քե րը կամ ուսու ցիչ նե րի համար նախա տե սո ւած ուղե ցոյց նե րը:

Կա՞ն արդե օք լու ծում ներ այս դժո ւա րին իրադ րու թիւ նը շտկե լու 
համար: Իմ կար ծի քով, այո՛ կան, եթէ փոր ձենք մես րո պե ան այբու բե նի 
պատ մու թե ան մասին լոյս, այսինքն գիտե լիք յաղոր դել արեւմ տա հա
յե րէն սովո րող նե րին, եւ ինչո՞ւ չէ, նաեւ որոշ ուսու ցիչ նե րին: Եթէ նրանց 
տրո ւի հիմ նա ւոր բացատ րու թիւն, թէ ինչով է պայ մա նա ւո րո ւած 30 
բաղա ձայն նե րի առկա յու թիւ նը հնչոյթ նե րի ավե լի նուազ թուի պայ
ման նե րում: Եթէ նրանք տեղե կա նան եռա շարք համա կար գի մասին, 
սովո րեն արտա բե րել այն, համե մա տեն ներ կայ երկ շար քի հետ եւ 
հաս կա նան, թէ ինչ պի սի ճանա պարհ են անցել այդ բաղա ձայն նե րը: 
Իսկ ի՞նչ, եթէ արեւմ տա հա յե րէ նի դասագր քե րում տեղադ րո ւի հնչիւ
նա բա նու թե ան նուի րո ւած յատուկ մի գլուխ կամ յաւե լո ւած, որտեղ 
գիտա կա նօ րէն հիմ նա ւոր ւում են հայ այբու բե նի արտա սան ման եղա
նակ նե րը հայոց լեզո ւի երկու տար բե րակ նե րում: Ի՞նչ, եթէ արեւմ տա
հա յե րէ նի ուսու ցի չը նախ քան դասա րան մտնե լը ձեռք բերի հայոց 
լեզո ւի պատ մա կան հնչիւ նա բա նու թե ան որոշ գիտե լիք: Ի՞նչ, եթէ 
սփիւռ քա հայ աշա կեր տը այդ գիտե լի քով զինո ւե լուց յետոյ միայն առն
չո ւի արե ւե լա հայ կեն դա նի խօս քի հետ: Ներ կա յումս աւե լի քան երբե ւէ 
իրար մօտե ցել են Սփիւռքն ու Հայ րե նի քը, շատա ցել են ամէն տեսա
կի շփում նե րը, ինչ պէս արդէն երկար տարի ներ ի վեր իրա կա նա ցո ւող 
սփիւռ քա հայ ուսու ցիչ նե րի վերա պատ րաս տու մը Մայր Հայ րե նի քում, 
դպրո ցա կան նե րի ամա ռա յին հանգս տի կազ մա կեր պու մը հայ րե նի 
ճամ բար նե րում, «Արի Տուն» ծրագ րի եւ յարա կից այլ ծրագ րե րի իրա
կա նաց մամբ: Ժամա նակն է, որ մեր լեզո ւի երկու ճիւ ղե րը մեր ձե նան 
նաեւ հայ կա կան ուսում նա կան հաս տա տու թիւն նե րի մակար դա կի 
վրայ, այսինքն որ արե ւե լա հա յե րէ նը դառ նայ Սփիւռ քի, իսկ արեւմ
տա հա յե րէ նը` Հայ րե նի քի դպրոց նե րի համար պար տա դիր ուսում նա
կան առարկայ: 

Մես րո պե ան այբու բե նի ընթերց ման երկու եղա նակ նե րը առա
ջաց րել են մի այլ բար դու թիւն, որը երբեմն դուրս դուրս է գալիս մեր 
նեղ, ներ լե զո ւա յին խնդիր նե րի սահ ման նե րից: Խօսքս յատուկ անուն
նե րի, անձ նա նուն նե րի ու տեղա նուն նե րի, տառա դարձ ման մասին է: 
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Այս տեղ խստօ րէն պէտք է զանա զա նել տառա դարձ ման երկու ուղ ղու
թիւն. մէկը`երբ այլա լե զու յատուկ անուն ներ գրւում են հայե րէն տառե
րով (հայա տառ տառա դար ձում) եւ միւ սը` երբ հայոց լեզո ւի յատուկ 
անուն նե րը գրւում են լատին տառե րով (լատի նա տառ տառա դար
ձում): Ցաւօք` երկու դէպ քում էլ տիրում է ուղ ղագ րա կան խառ նաշ փոթ, 
որն արդիւնք է հայոց լեզո ւի երկու տար բե րակ նե րի հնչիւ նա յին երկ
փեղ կո ւա ծու թե ան:

Հայա տառ տառա դարձ ման անըն դու նե լի օրի նակ նե րից են 
Canada–ն, որը արեւմ տա հա յե րէ նում գրւում է Գանա տա կամ Քանա
տա (արե ւե լա հա յե րէ նում` Կանա դա), California–ն, որը արեւմ տա
հա յե րէ նում գրւում է Գալի ֆոր նիա կամ Քալի ֆոր նիա (արե ւե լա հա
յե րէ նում` Կալի ֆոռ նիա), Berlin–ը` Պեր լին (արե ւե լա հա յե րէ նում` 
Բեռ լին), Dallas–ը` Տալ լաս (արե ւե լա հա յե րէ նում` Դալաս), Beatles–ը` 
Պիթըլզ (արե ւե լա հա յե րէ նում` Բիթլզ), Barack Obamaն` Պարաք Օպա
մա (արեւե լա հա յե րէ նում` Բարաք Օբա մա) եւ այլն: Ժամա նակն է, որ 
օտար անուն նե րի համար ստեղ ծո ւի համա հայ կա կան տառա դար ձու
թիւն, որը կողմ նո րոշ ւում է մես րո պե ան այբու բե նի հնչիւ նա բա նու թե
ամբ, ինչ պէս ժամա նա կին ստեղ ծո ւել են բազ մա թիվ աշխար հագ րա
կան անուն ներ, օրի նակ` Գեր մա նիա, Անգ լիա, Իտա լիա, Կիպ րոս, 
Բաբի լոն եւ այլն: Հոգ չէ թէ արեւմ տա հա յե րէ նում դրանք արտա սա նո
ւեն Kermania, Anklia, Idalia, Gibros, Papylon եւ այլն:

Լատի նա տառ տառա դարձ ման մէջ նոյն պէս իշխում է անա սե լի 
խճճո ւա ծու թիւն: Դրա նում համո զո ւե լու համար բաւա կան է նայել, թէ 
ինչ պէս են այլա լե զու գրա կա նու թե ան մէջ կամ համա ցան ցում տառա
դարձ ւում որոշ հայ կա կան յատուկ անուն նե րը: Հան դի պում են ոչ 
միայն զուտ հայ կա կան անուն ներ, ինչ պէս Գուր գէն որպէս Kurken կամ 
Gurgen, Կարի նէ որպէս Garine կամ Karine, Բաբ կէն որպէս Papgen 
կամ Babken, Պայ ծառ որպէս Baydzar կամ Paytsar, այլեւ միջազ գա յին 
ծագում ունե ցող հայ կա կան անձ նա նուն ներ, ինչ պէս Պետ րոս` որպէս 
Bedros եւ ոչ Petros, Գաբ րի էլ` որպէս Kapriel եւ ոչ Gabriel, Դանի էլ 
որպէս Taniel եւ ոչ Daniel եւ այլն: Նոյ նը վերա բե րում է նրանց ածան
ցե ալ նե րին, որոնք հան դէս են գալիս մերթ մէկ, մերթ միւս ձեւով: Հմմտ. 
Bedrossian կամ Petrossian (նաեւ` Der–Bedrossian կամ Ter–Petrossian), 
Kaprielian կամ Gabrielian, Tanielian կամ Danielian եւ այլն... Վիճակն 
աւե լի է բար դա նում, երբ յայտ նի հայե րի անուն ներն են տար բեր ձեւե
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րով տառա դարձ ւում, երբ անուն ներն այլեւս անճա նա չե լի դառ նա լով` 
գրա կա նու թե ան մէջ կամ համա ցան ցում անո րո նե լի են: Komitas թէ՞ 
Gomidas, Garegin I թէ՞ Karekin I, Paruyr Sevak թէ՞ Baruyr Sevag, Petros 
Durian թէ՞ Bedros Turian, Sylva Kaputikian թէ՞ Sylva Gabudigian և այլն: 
Սա արդէն խճճող եւ մոլո րեց նող երե ւոյթ է, մանա ւանդ երբ պէտք է 
ներ կա յա նանք օտար նե րին:

Ե՛ւ հայա տառ, ե՛ւ լատի նա տառ տառա դարձ ման խնդի րը լուրջ 
ուշադ րու թե ան կարիք ունի: Այն պէտք է նախ Սփիւռ քի եւ Հայ րե նի
քի մաս նա գէտ նե րի կող մից խորա պէս ուսում նա սի րո ւի, միաս նա կան 
սկզբունք նե րով մշա կո ւի եւ ապա միայն յատուկ օրէնսդ րու թե ամբ 
ամրագ րո ւի: Երկու դէպ քում էլ կողմ նո րո շու մը պէտք է լինի մես րո պե
ան: Դրա նով են այբու բե նի ստեղծ ման օրո ւա նից հայ մատե նագ րու
թե ան մէջ ամրագ րո ւել յոյն եւ այլա լե զու յատուկ անուն նե րը: Այդ նոյն 
սկզբուն քով էլ այսօր այլա լե զու անձ նա նուն ներն ու տեղա նուն նե րը 
պէտք է ունե նան իրենց հայա տառ վերջ նա կան եւ միաս նա կան ձեւե
րը, իսկ հայ կա կան յատուկ անուն նե րը իրենց լատի նա տառ պատ շաճ 
տառա դար ձումը: 
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ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ Սփյուռքի նախարար

ԱՄՓՈՓԻՉ ԽՈՍՔ

Հար գար ժան նախա գա հու թյուն, սիրե լի՛ ներ կա ներ
Նախ ուզում եմ ասել, որ այսօր հու լի սի հինգն է, այն հայոց պատ

մու թյան ամե նա կա րև ո րա գույն էջե րից է, որով հե տև ամբողջ Սփյուռ
քը, ամբողջ հայ ժողո վուր դը երա զում էր ունե նալ իր Ազատ, Անկախ 
Հայ րե նի քը: 1991 թվա կա նին այդ երա զան քը իրա կա նու թյուն դար
ձավ, իսկ ընդա մե նը 4 տարի հետո բուռն քննար կում նե րի արդյուն
քում կարո ղա ցանք համա ժո ղովր դա կան հան րաք վե ով ընդու նել 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հիմ նա կան օրեն քը և հու լի սի 5–ը 
մեր պետա կան տոնա ցույ ցում հռչակ վեց պետա կան տոն` Սահ մա
նադ րու թյան օր:

Ես շնոր հա վո րում եմ բոլո րիս և ցան կա նում, որ մեր պետա կա նու
թյու նը հավերժ լինի:

Շատ հետաքր քիր զու գա դի պու թյամբ, հիմ նա կան օրեն քից զատ, 
գու ցե ինձ համար, որպես Սփյուռ քի խնդիր նե րով զբաղ վող մեկը, 
ամե նա կա րև որ հենա սյու նը Սփյուռ քի համար, Սփյուռ քի Սահ մա նադ
րու թյու նը, մեր լեզուն է, հետև ա բար նաև արևմ տա հա յե րե նի ուսուց
ման վիճա կը, արևմ տա հա յե րե նի իմա ցու թյու նը: Դա է պատ ճա ռը, որ 
ընդա մե նը մեկ տարե կան նախա րա րու թյունն անցյալ տար վա հոկ
տեմ բե րին ծրագ րա վո րեց 2010 թվա կա նին անց կաց նել երեք կարև ո
րա գույն համա ժո ղով.

1. «Հայ ինք նու թյան որակ նե րի պահ պա նու մը խառ նա մուս նու
թյուն նե րու մ»: Համա ժո ղովն անցավ փայ լուն և մենք արդեն մշա կում 
ենք ծրա գիր այն իրա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ:

2. «Արևմ տա հա յե րե նի ուսուց ման վիճա կը Սփյուռ քու մ»: Նախա
ձեռ նե լով այս համա ժո ղո վը` մենք քաջ գիտե ինք, որ որ ավե լի քան 
15 տարի է մեծ մար տեր են մղվում մեր լեզ վա բան նե րի կող մից լեզ
վի հար ցում, նրանք երկու բանա կի բաժան ված առճա կա տում նե րի են 
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գնում հատ կա պես ուղ ղագ րու թյան հար ցում: Հաս կա նա լով բար դու
թյունն ու դժվա րու թյու նը մենք չվա խե ցանք և մտա ծե ցինք, որ պետք 
է ոչ թե հիմ նախն դի րը թաղել, հեռաց նել, մեկ տարի էլ կարե լի էր մի 
կողմ դնել: Մտա ծել` թե նախա րա րու թյու նը նոր է, կլի նեն փոփո խու
թյուն ներ, կգան նորե րը` թող զբաղ վեն: Սակայն մենք չխու սա փե ցինք 
և պահի հրա մա յա կա նը համա րե ցինք այս խնդրի բազ մա կող մա նի 
քննար կու մը:

3. Հայ կա կան աշխար հի, համա հայ կա կան խնդիր նե րի հար ցե
րի հար ցը տեղե կատ վու թյունն է, լրատ վու թյու նը: Այսօր Թուր քի ա յի և 
Ադր բե ջա նի կող մից մեր պատ մու թյու նը կեղծ վում է, մեր երկ րի նկատ
մամբ հնա րա վոր և անհ նա րին ապա տե ղե կատ վա կան հար ձա կում
ներ են կատար վում և հետև ա բար հայ լրագ րող նե րը, լրագ րո ղա կան 
աշխար հը պետք է համախմբ վի: Պետք է կարո ղա նանք համա հայ կա
կան ցանց ստեղ ծե լու միջո ցով նաև հակադր վենք և փոր ձենք աշխար
հին ներ կա յաց նել մեր հնա մե նի պատ մու թյու նը, մեր լինե լի ու թյունն 
ու այսօ րը, մեր զար գաց ման հեռան կար նե րը: Ահա թե ինչու այս երեք 
կարև ո րա գույն հիմ նախն դիր նե րը համա րում ենք շատ էական և հրա
վի րում մեզ հետ միա սին և մեր հայ րե նա կից նե րին դիմա կա յե լու ներ
կա մար տահ րա վեր նե րին:

Ինչո՞ւ որո շե ցինք բոլոր տարա ծաշր ջան նե րին հրա վի րել և խնդրել, 
որ անպայ ման գան մաս նա գետ ներ, դասագր քե րի հեղի նակ ներ, 
փորձ ված ուսու ցիչ ներ, տնօ րեն ներ, գիտ նա կան ներ, համալ սա րան նե
րի գիտ նա կան ներ, որպես զի առա ջին անգամ` 20 տարի նե րի անկա
խու թյու նից հետո, կողք կող քի բերենք մեր մաս նա գետ նե րին և հայ
տա րա րենք, որ Հայոց պետու թյու նը տեր է արևմ տա հա յե րե նին: Սա 
առա ջին և ամե նա մեծ ազդակն է, որ արվում է Սփյուռ քի նախա րա րու
թյան կող մից, որ պետա կան լեզ վի մի ճյուղն է կազ մում արևմ տա հա
յե րե նը:

Խորին շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում ներ կա նե րին, որոնք երեք 
օր շարու նակ փոր ձե ցին այս տեղ գտնվել և լսել տար բեր կար ծիք ներ, 
տար բեր մոտե ցում ներ, տար բեր հար ցադ րում ներ: Այս դահ լի ճում է, 
որ մենք պետք է լսե ինք բոլոր տագ նապ նե րը, բոլոր մտա հո գու թյուն
նե րը, բոլոր հար ցադ րում նե րը: Դրանք կլի նե ին սուր, քննա դա տա
կան, ծայ րա հեղ, մենք պար տա վոր էինք դրանք լսել և քննար կել: Եվ 
դա է պատ ճա ռը, որ 26 զեկու ցում ներ եղան, որոնք և իրար նման էին և 
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իրա րից տար բեր: Էական է այն, որ բոլոր դեպ քե րում Սփյուռ քը համա
խումբ է ուծաց ման դեմ պայ քա րի հար ցում, որը գլխա վոր կռվանն է 
Սփյուռ քում հային հայ պահե լու համար: Ցավոք չկա մի բանա ձև, որ 
կարե լի լինի գրա տախ տա կին կավի ճով գեղե ցիկ գրել և ասել. սա՛ է այն 
բանա ձևը, որով հայը հայ կմնա դրսում: Իհար կե, հայը, ցեղաս պա նու
թյու նից մազա պուրծ, մեր պատ մու թյան բերու մով աշխար հաս փյուռ 
լինե լով` տար բեր մշա կույթ նե րի ազդե ցու թյուն կրեց, տար բեր պետա
կան, քաղա քա կան վար չա կար գե րում ապրեց: Մի երկ րի քաղա քա կան 
ղեկա վա րու թյու նը հայոց լեզ վի համար երկու ժամ է թույլ տալիս, մեկ 
այլ երկ րում` չորս ժամ են թույլ տալիս, մեկը լեզուն ծիսա կան է համա
րում, մեկը լեզուն լու սանց քում է թող նում, մեկն էլ լեզուն միայն տնա
յին է համա րում: Եվ հետև ա բար մենք պար տա վոր էինք մեկ անգամ 
գոնե հավաք վել և ասել. «Սա է իրա կա նու թյու նը և հայոց պետու թյան 
հետ ինչ պետք է անեն ք»: Այս հար ցում մենք պետք է շնոր հա կա լու
թյուն հայտ նենք Մեծի Տանն Կիլի կիո Կաթո ղի կոս Արամ Առա ջի նին, 
ով տարի ներ առաջ հրա վի րել էր «Մայ րե նիի տագ նապ նե րի շուր ջ» 
նման քննար կում, որին միա ցած էր միայն սփյուռ քյան հատ վա ծը, իսկ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չէր մաս նակ ցում: Բայց այս համա
ժո ղովն առա վել ընդ հան րա կան է:

Երրորդ կարև ո րա գույն հար ցադ րու մը մեզ համար այն է, որ մենք 
չպետք է ամփո փենք, ավար տենք, հպար տա նանք և ծափա հա րենք, 
որ ժողով հրա վի րե ցինք: Սա ընդա մե նը մեր աշխա տան քի սկիզբն է, 
սկիզ բը այն տառա պա լից, բար դա գույն, դժվա րա գույն գոր ծի, որ դեռ 
սպաս վում է մեզ: Ակն հայտ է, որ այս հար ցը բարձ րաց րեց պարոն 
Հակոբ Բալ յա նը, նա լիո վին ճիշտ է: Մենք Սփյուռ քում պետու թյուն 
չու նենք, որը մեկ որո շում կայաց նի: Մենք չու նենք սփյուռ քյան մի 
մար մին, մի կառույց, որի հետ աշխա տենք և մեր գոր ծե րը դյու րա նար, 
ինչ պես հրե ա նե րը, իտա լա ցի ներն ու հույ ներն են անում: Նրանք յու
րա քան չյուր համայն քում ունեն մեկ մար մին, աշխա տում են այդ մեկ 
մարմ նի հետ, պետու թյուն–մար մին հարա բե րու թյուն նե րը ակն հայտ 
են և բար դու թյուն նե րը քիչ: Իսկ Հայաս տա նի և հայ կա կան Սփյուռ
քի իրա կա նու թյու նը բավա կան տար բեր է: Ունենք 33.000 հայ կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն և ունենք Սփյուռ քի մեկ նախա րա րու թյուն և այդ 
նախա րա րու թյունն է, որ պետք է փոր ձի ձեռք մեկ նել բոլոր կառույց
նե րին և կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Եվ ես համա ձայն եմ, որ, այո, կան 
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չկամ ներ, չու զող ներ, կող քից նայող ներ, քմծի ծաղ տվող ներ, մտա ծող
ներ, որ ինչ լավ է թող տապալ վեն: Այո՛, կան այդ պի սիք, բայց ես ուրախ 
եմ, որ այն ընկեր նե րը, բարե կամ նե րը, գոր ծըն կեր նե րը, որոնց հետ 
մենք համա գոր ծակ ցում ենք, միայն դրա կան լից քեր, դրա կան ցան
կու թյուն ներ, դրա կան մոտե ցում ներ ունեն մեր այս կամ այն խնդիրն 
առաջ տանե լու և լու ծե լու համար: Մենք հավա տում ենք, որ գիտա կան 
և մաս նա գի տա կան ներու ժը, որ ունի արևմ տա հա յե րե նը Սփյուռ քում, 
կարող է համախմբ վել և այդ ներու ժը կարող է շատ ու շատ հար ցե
րի պատաս խան տալ: Միան գա մայն պետք է համա ձայ նել, որ մենք 
ունենք լեզ վա կան խնդիր նե րով զբաղ վող չորս կենտ րոն ներ` Անթի
լի ա սը` Համազ գա յին հայ կրթա կան և մշա կու թա յին միու թյան հետ, 
Հայ կա կան բարե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թյու նը, Մխի թա րյան 
միա բա նու թյու նը, Հայ Կաթո ղի կե և Հայ Ավե տա րա նա կան եկե ղե ցի
նե րը: Պարզ է, որ մենք այս չորս կենտ րոն նե րի հետ պետք է լրջա գույն 
և հետև ո ղա կան աշխա տանք տանենք: Ամիս ներ առաջ` 2009թ. հոկ
տեմ բե րին է որոշ վել այս համա ժո ղո վը գու մա րել, իսկ ընդա մե նը երկու 
ամիս առաջ տեղե կաց վեց, որ Անթի լի ա սը նույն պես օգոս տո սին գու
մա րում է համա ժո ղով, ինչի համար ուրախ ենք և չենք կար ծում, որ 
մեր համա ժո ղո վը կարող է բոլոր հար ցե րի պատաս խան ներն ունե նալ 
կամ նույն լսա րանն ապա հո վել: Ինչ քան շատ լինեն խոսակ ցու թյուն
նե րը, ինչ քան շատ լինեն քննար կում նե րը, հար ցադ րում նե րը, այն քան 
մենք կշա հենք: Եվ համա ձայն ենք, որ մենք պետք է դան դա ղո րեն 
շտա պենք, սակայն ես սիրում եմ արագ գոր ծել և չեմ կաս կա ծում, թե 
կարե լի է արա գու թյան մեջ սխալ վել, բայց գոր ծը առաջ տանել: Սա 
հենց այդ դեպքն է: Ակն հայտ է, որ կրթու թյու նը հեղա փո խու թյուն ներ չի 
սիրում` հատ կա պես լեզուն: Մենք էվո լ յու ցի ոն ճանա պար հով քայլ առ 
քայլ պետք է լու ծում ներ գտնենք: Եվ յու րա քան չյուր պրակ, ուղե ցույց, 
մեթո դա կան ձեռ նարկ, ծրա գիր, հետա գա յում յու րա քան չյուր դասա
գիրք, որ կարե լի է համա րել հիմ նա կան և որի կող քին կլի նեն լրա ցում
ներ, մոտե ցում ներ, հար ցադ րում ներ, այն հար ցադ րում նե րը, որոնք 
պետք է փոր ձարկ վեն, քննու թյուն բռնեն, նոր դառ նան դասագր քեր:  
Այս հար ցում ամբող ջու թամբ կիսում եմ պարոն Ավե տի սյա նի կար ծի
քը: 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1–ին կազ մու պատ րաստ դասա րան 
կամ լսա րան չենք մտնե լու, ոչ բոլո րո վին: Բայց կարող ենք մաս նա
գի տա կան ներու ժը համախմ բե լով` փորձ նա կան դասա գիրք ունե նալ: 
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Մենք արդեն ունենք ճար տա րա պետ նե րի համա ժո ղո վի փոր ձը: Երկու 
ամս վա ընթաց քում 150 ճար տա րա պետ արձա գան քեց մեր հրա վե րին, 
նրանք եկան այդ համա ժո ղո վին, որի արդյուն քում հայ ճար տա րա
պետ նե րի նախա ձեռ նու թյամբ Շան հա յում 2010 Էքս պոն Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը ներ կա յաց րել է «Աշխար հի քաղա ք» ծրա գի րը: 
Օրա կան 25.000 այցե լու է մտնում մեր սրա հը և դիտում այդ գեղե
ցիկ նախա գի ծը: Հպարտ ենք, որ «Աշխար հի քաղա ք»–ի 80 տոկո սը 
«կառու ցե լ» են սփյուռ քա հայ ճար տա րա պետ նե րը, այն ճար տա րա
պետ նե րը, որոնք  եկան, մաս նակ ցե ցին մեր համա ժո ղո վին: Երկ րոր դը` 
մենք գու մա րե ցինք Հայ իրա վա բան նե րի համա ժո ղով: Մենք հասանք 
նրան, որ հայ իրա վա բան նե րը ևս համախմբ վե ցին, ստեղծ վել է համա
հայ կա կան ցանց: Ընկե րակ ցու թյան խորհր դի հետ, որի նախա գահն է 
Սահ մա նադ րա կան դատա րա նի նախա գահ Գ. Հարու թյու նյա նը, գու
մար վում են հայ իրա վա բան նե րի համա հայ կա կան ընկե րակ ցու թյան 
խորհր դի նիս տեր, որտեղ նրանք իրենց գոր ծու նե ու թյան ոլորտ նե րը 
բաժա նել են 5 կարև ո րա գույն ուղ ղու թյուն նե րի.

1. ԼՂՀ–ի հար ցի ուսում նա սի րու թյուն,
2. Ցեղաս պա նու թյան հիմ նախն դիր ներ,
3.  Հայաս տա նի օրենսդ րու թյու նը միջազ գա յին օրենսդ րու թյա նը 

համա պա տաս խա նեց նե լու հիմ նա հարց,
4.  Ազգա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի իրա վունք նե րը միջազ գայ

նո րեն (քանի որ հայ ժողո վուր դը աշխար հում ազգա յին փոք րա
մաս նու թյուն է) ուսում նա սիր ման հիմ նախն դիր,

5. Հայ կա կան ունեց ված քի հիմ նա հար ցե րի ուսում նա սի րու թյուն:
Հայաս տա նի և աշխար հաս փյուռ իրա վա բա նա կան ներու ժը մենք 

օգտա գոր ծում ենք հանուն հայ ազգի և հանուն Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան:

Այս համա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը ևս պետք է համախմբ վեն, ստեղծ
վի մի համա կար գող մար մին, խոր հուրդ` 3 աստի ճա նի (ըստ նախա
սի րու թյուն նե րի և մին չև այսօր կատար ված գոր ծե րի): Երեք հանձ նա
խումբ, որոնք պետք է սկսեն աշխա տանք նե րը: Ես այն կար ծի քին եմ, 
որ մենք անե լիք շատ ունենք: Բոլոր ելույթ նե րում էլ հնչեց երեք հիմ
նա հարց` ծնող, ընտա նիք, դպրոց, և եղան խոսակ ցու թյուն ներ համա
հայ կա կան, համայն քա յին կառույց նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մասին: Ինչ անենք, եթե այս քառա մի աս նու թյա նը գու մա րած Հայաս
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տա նի Հան րա պե տու թյու նը` որպես 5–րդ մաս, կարո ղա նան համա
տեղ, ներ դաշ նակ, աշխա տել: Ես այսօր հայ տա րա րում եմ, որ Սփյուռ քը 
մեզ համար 5–րդ անիվ չէ: Սփյուռ քը մեզ համար հավերժ ներ կա յու
թյուն է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: Ցան կա ցած ծրա գիր` 
լինի դա Սփյուռ քի նախա րա րու թյու նում, կրթու թյու նում, մշա կույ թում, 
թե այլուր նախա ձեռ նե լիս, անպայ ման սփյուռ քյան մաս լինի: Մենք 
կար ծում ենք, որ Սփյուռ քը պետք է իր ներ կա յու թյու նը, խոս քը ունե
նա Հայ րե նի քում: Դա է պատ ճա ռը, որ ցան կա ցած ծրա գիր մշա կե լիս 
մենք դրան ուշադ րու թյուն ենք դարձ նում: Եղան խոսակ ցու թյուն ներ, 
որ արևմ տա հա յե րե նը միայն Սփյուռ քինն է: Արևմ տա հա յե րե նը դա 
ազգա յին արժեք է, այն զուտ անհատ նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
գոր ծը չէ, արևմ տա հա յե րե նը նաև պետու թյան գործն է և հետև ա բար 
պետու թյու նը ձեզ հետ պետք է կարո ղա նա մտա ծել, թե որոնք են այն 
հիմ նա կան խնդիր նե րը, որոնց լուծ մամբ մենք կկա րո ղա նանք որո շա
կի ո րեն օգտ վել արևմ տա հա յե րե նից:

Առա ջի նը դուք շատ լավ գիտեք և ասա ցիք` հայ ուսու ցիչն է: Հայ 
ուսուց չի կեր պա րը, նրա նյու թա կան և բարո յա կան խրա խու սումն 
է: Կար ծում եմ, որ սփյուռ քի նախա րա րու թյու նը վեր ջին մեկ տար վա 
ընթաց քում փոր ձում է մեր անվա նի ման կա վարժ նե րին, ուսու ցիչ
նե րին, տնօ րեն նե րին խրա խու սել տար բեր ձևե րով: Եվ այս մեթո դը 
մենք շարու նա կե լու ենք` նախա րա րու թյան, վար չա պե տի, Նախա
գա հի պար գև նե րը հանձ նե լու մեր մար տա վա րու թյուն նե րը անընդ
հատ պետք է շատաց նել: Չպետք է սահ ման դնել, թե ուսու ցի չը պետք 
է աշխա տած լինի 5 տարի կամ 30 տարի, պետք է խրա խու սել թե 
ավագ ավանդ ունե ցո ղին, թե երի տա սար դին, որով հե տև հայ ուսու ցի
չը Սփյուռ քում` հայու թյան դես պանն է, նա հայ րե նիի դես պանն է, նա 
զոհա բեր վող մարդ է, նա մարդ է, ով հրա ժար վե լով բիզ նե սից` եկել 
և իրեն նվի րել է կրթու թյա նը: Այդ առու մով մենք քիչ բան ենք արել և 
այսու հե տև պետք է շատ ու շատ անենք:

Երկ րորդ խնդի րը` նյու թա կան հարցն է: Ի՞նչ անենք, որ հայ ուսու
ցի չը ոչ թե պակաս, այլ հակա ռա կը` ավել ստա նա: Կար ծում եմ, որ 
եթե մենք կարո ղա նանք հայ դպրոց, հայ ուսու ցիչ հիմ նադ րամ ստեղ
ծել և փոր ձել 200 դոլա րի չափով յու րա քան չյուր ուսուց չին լրավ ճար 
տալ, մոտա վո րա պես տարե կան 2 միլի ոն դոլար անհ րա ժեշտ կլի նի: 
Եթե մենք կարո ղա նանք այս գու մա րը գտնել, եթե կարո ղա նանք ոգև
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ո րել մեր բարե րար նե րին, հայ րե նա սեր նե րին, մեծա հա րուստ նե րին, 
կար ծում ենք կկա րո ղա նանք որո շա կի խնդիր լու ծել:

Երրորդ խնդի րը` հայ ուսուց չի կրթու թյան խնդիրն է: Ցավոք, այսօր 
հայ ուսու ցիչ նե րի շուրջ 80 տոկո սը չու նի բարձ րա գույն կրթու թյուն և 
այդ կրթու թյան պակասն էլ հաճախ հայ փոք րի կին վանում է հայոց 
լեզ վից: Երեկ ես ասա ցի, այսօր էլ ասում եմ, այո՛, Հայաս տան պետու
թյու նը պետք է պատ րաս տի արևմ տա հա յե րե նի մաս նա գետ ներ: Մենք 
պետք է ունե նանք արևմ տա հա յե րե նի ֆակուլ տետ և, եթե Սփյուռ քից 
չգան այս տեղ ուսա նե լու, ապա հայաս տա նյան մեր աղջ նակ նե րին 
կպատ րաս տենք որպես Սփյուռ քի ուսու ցիչ ներ: Հայոց պետու թյան 
կարև որ քաղա քա կա նու թյու նը պետք է լինի այն, որ բոլոր դպրոց նե
րում (որտեղ չկա արևմ տա հա յե րե նի ուսու ցիչ) լինեն արևմ տա հա յե
րե նի ուսու ցիչ ներ, եթե չկան, ուրեմն պետք է գոր ծու ղել: Մենք պետք 
է ուսու ցիչ «արտադ րեն ք» և նվի րենք ձեզ: Կարող ենք պայ մա նա
գիր ստո րագ րել այս ֆակուլ տե տում սովո րող ուսա նո ղի հետ, որ նա 
պետք է 3 տարի պար տա դիր «ծառա յի ազգի ն»: Մենք պար տա վոր ենք 
ուսուց չի խնդի րը լու ծել: Անցել են այն ժամա նակ նե րը, երբ մենք դրա 
հնա րա վո րու թյու նը չու նե ինք, որով հե տև ապրում էինք Խորհր դա յին 
պետու թյու նում, իսկ այսօր Անկախ Հայաս տա նի  Հան րա պե տու թյու
նը պետք է լու ծի Սփյուռ քի ուսուց չի հար ցը:

Հաջոր դը` ուսուց չի վերա պատ րաստ ման խնդիրն է: Ես կիսում եմ 
այն տեսա կետ նե րը, որ ուսուց չին կարե լի է վերա պատ րաս տել տարա
ծաշր ջան նե րում: Մենք պետք է փոր ձենք տեղի և հայաս տա նյան 
մաս նա գետ նե րի միջո ցով հենց տեղում` համայն քում կազ մա կեր պել 
վերա պատ րաս տու մը: Այս դեպ քում ավե լի շատ ուսու ցիչ կմաս նակ
ցի վերա պատ րաստ մա նը: Ես գիտեմ և շատ շնոր հա կալ եմ այն բոլոր 
կառույց նե րին, որոնք  ամա ռա յին դասըն թաց ներ են կազ մա կեր պում և 
վերա պատ րաս տում են ուսու ցիչ նե րին: Այսօր ձեր միջո ցով դիմում ենք 
այդ կառույց նե րին ու կազ մա կեր պու թյուն նե րին. «Օգտ վե՛ք Հայաս
տա նի մաս նա գետ նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի ց»: Խելա ցի մարդն այն 
մարդն է, ով ամեն օր է սովո րում: Հետև ա բար կար ծում ենք, որ բոլոր 
ամա ռա յին դասըն թաց նե րին անպայ մա նո րեն պետք է մաս նակ ցեն 
և՛ պետու թյան, և՛ սփյուռ քյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Հայաս տա նյան 
ուսու ցիչ նե րի վերա պատ րաստ մա նը պետք է մաս նակ ցեն Սփյուռ
քի մաս նա գետ նե րը, սփյուռ քա հա յե րը պետք է գան և իրենց փոր ձը 
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փոխան ցեն: Եվրո պա կան, ամե րի կյան փոր ձը կարող է շատ ավե լի 
օգտա կար լինել Հայաս տա նի կրթա կան բարե փո խում ներն իրա կա
նաց նե լիս: Մենք պետք է մեկս մյու սով առա վել հզո րա նանք և ուժե
ղա նանք: Մենք նավթ ու գազ չու նենք, մեր ունե ցա ծը մեր խելքն է, մեր 
գիտե լիք նե րը: Մենք պետք է կարո ղա նանք խելք արդյու նա հա նել, 
տարա ծել, իսկ դրա համար նախ գիտե լիք է պետք:

21–րդ դարը գիտե լի քի դար է, 21–րդ դարը գաղա փա րի դար է: 
Հետև ա բար հայ մանու կը, հայ երի տա սար դը աշխար հի որ ծայ րում 
էլ որ լինի պետք է գիտե լի քա կիր լինի, մրցու նակ լինի: Հայը պետք է 
իր տեղն ունե նա քաղա քա կիրթ աշխար հի ավե լի բարձր աստի ճան
նե րում: Իսկ դրա ոգև ո րո ղը, կազ մա կեր պո ղը, դրա ներշն չո ղը այս
տեղ գտնվող մեր լավա գույն ուսու ցիչ ներն ու մաս նա գետ ներն են: 
Հետև ա բար մենք պետք է այդ գաղա փա րա խո սու թյու նը դարձ նենք 
որպես գլխա վո րը հայ կա կան աշխար հում, հայ կա կան իրա կա նու
թյան մեջ, որ մեր յու րա քան չյուր երի տա սարդ պետք է կրթվի: Կիրթ 
երի տա սարդ նե րը ոչ միայն անգ լե րեն, ֆրան սե րեն կամ իսպա նե րեն 
պետք է խոսեն, այլ նաև իրենց մայ րե նիի մասին մտա ծեն: Մայ րե նի 
լեզ վի պահ պան ման, զար գաց ման հիմ քը նաև մայ րե նիի լավա գույն 
դասագր քերն են: Դրա համար չենք ասում պար տա դիր դասա գիրք, 
մենք ասում ենք ընդ հա նուր դասա գիրք, ուսում նա կան դասա գիրք, 
հիմ նա կան դասա գիրք` հաշ վի առնե լով ցան կա ցած տարա ծաշր ջա
նի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ցան կա ցած նյու թի վրա աշխա տե լիս 
չպետք է լինի միայն հայաս տա նյան, լիբա նա նյան կամ ֆրան սի ա կան: 
Այն պետք է կազմ ված լինի տար բեր տարա ծաշր ջան նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի օգնու թյամբ, որպես զի ամեն մեկի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը հաշ վի առն վեն: Քննար կում նե րի մեջ շատ նեղ մաս նա գի տա կան 
հար ցե րի մասին խոսե ցինք և դա բնա կան է և հենց այդ քննար կում
նե րը պետք է հաշ վի առն վեն: Ես չեմ խոր շում կրկնել այս տեղ հնչած 
այն աբսուր դը, որն է` Կանա դա, Գանա դա, թե Քանա դա, վեր ջա պես 
պետք է որո շում կայաց նել, ինչ պես որո շե ցիք այն պես էլ կըն դուն վի: 
Հետև ա բար, այո, այդ «օրենսդ րա կան մար մի ն» ասա ծը` համա կար
գող մար մինն է, որտեղ քննար կում են, որի արդյուն քում էլ կայաց
վում է որո շում լեզ վա շի նա րա րու թյան համար: Հետև ա բար դուք եք 
հիմ նա կան կատա րող ներն ու կրող նե րը: Ինչ վերա բե րում է ծրագ րե
րին` ես շատ լավ պատ կե րաց նում եմ, որ 2 ժամի համար նախա տես
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ված շաբա թա կան ծրա գի րը, 4 և 6 ժամի ծրագ րե րից տար բեր է: Մենք 
պետք է կազ մենք նվա զա գույն և առա վե լա գույն ծրագ րեր: Բոլո րիս էլ 
հայտ նի է, որ դրանք պետք է տար բեր լինեն, տար բեր պետք է լինեն 
մեկօ րյա և ամե նօ րյա դպրոց նե րի ծրագ րերն ու դասագր քե րը: Իհար
կե, մենք պետք է օգտ վենք աշխար հում հայտ նի լավա գույն մեթոդ նե
րից: Տեղե րում պետք է փոր ձենք ստեղ ծել այդ լեզ վա կան կենտ րոն
նե րը, որտեղ սովո րեն հիմ նա կա նում խոսել, թեկուզ գրել էլ չիմա նան, 
բայց գոնե խոսել սովո րեն, ովքեր խոսել գիտեն, արդեն կցան կա նան 
գրել սովո րել: Չենք կաս կա ծում, որ ձեր փորձն ու գիտե լիք նե րը, ձեր 
մեթո դա կան մոտե ցում նե րը պետք է մեզ շատ օգնեն այս խնդիր նե րը 
լու ծե լու համար: Եվ վեր ջա պես, ասում ենք Հայ րե նիք–Սփյուռք գոր
ծակ ցու թյուն: Հայ րե նիք–Սփյուռք գոր ծակ ցու թյու նը չի կարող լինել 
լեզ վից, դպրո ցից, մշա կույ թից հեռու: Գոր ծակ ցու թյան հիմ քը, ողնա
շա րը լեզուն է: Կրկնում եմ, մեզ համար հայ է նա, ով իրեն հայ է զգում: 
Հակա ռա կի իրա վունքն ու հնա րա վո րու թյու նը չու նենք, որով հե տև 
շատե րը իրենց կամ քից անկախ` ճակա տագ րի բերու մով են հայտն վել 
այդ վիճա կում, ինչ պես կարող ենք նրան վանել, երբ ապրում է  մի երկ
րում, որտեղ հայ չկա կամ հատու կենտ են: Նա կտրված է Հայ րե նի քից, 
ազգից, արմա տից, պատ մու թյու նից: Մյուս կող մից կան Հայաս տա նից 
գնա ցած նորեկ ներ, որոնք շտա պում են ինտեգր վել այդ հասա րա կու
թյա նը` մոռա նա լով հայոց լեզուն: Այդ էլ հաս կա նա լի է, հացի խնդիր 
են փոր ձում լու ծել: Համոզ ված եմ, որ ընդա մե նը հինգ տարի հետո 
Հայաս տա նից գնա ցած նե րը վերա դառ նա լու են իրենց արմա տին, 
իրենց Հայ րե նի քին, իրենց հայու թյա նը: Ես չեմ վախե նում Հայաս տա
նից գնա ցած նե րի ճակա տագ րի համար, որով հե տև նրանք այն քան 
շաղախ ված են իրենց Հայ րե նի քով, որ միև նույն է հայ են մնա լու: Մենք 
պետք է մտա ծենք չոր րորդ սերն դի մասին, որոնք ծնվում են դրսում, 
որով հե տև նրանք Հայ րե նի քից արդեն հեռա ցել են: Հայ րե նի քի հետ 
կապե լու գլխա վոր դերա կա տա րու թյու նը պետք է իր վրա վերց նի 
ուսու ցի չը:

Ովքե՞ր են այն հերոս նե րը, ի՞նչ լավա գույն գոր ծեր ենք անում Հայ
րե նի քում, ի՞նչ հզոր շար ժում կա Հայաս տա նը հզո րաց նե լու համար: 
Ուժեղ, հզոր Հայաս տան ունե նա լու դեպ քում, դրսում ապրող յու րա
քան չյուր հայ կշա րու նա կի հպարտ զգալ իր հայու թյան համար, իր 
արմա տի համար: Միայն ցեղաս պա նու թյու նը չէ, որ մեզ պետք է միա
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վո րի: Մենք պետք է հաս կա նանք, որ այսօր հայ ժողովր դի գլխին կախ
ված է ավե լի ծանր և  ավե լի վտան գա վոր խնդիր` Արցա խյան հիմ նա
հար ցը: Արցա խը մեր վեր ջին տարի նե րի ամե նա մեծ նվա ճումն է և այդ 
նվա ճու մը, եթե դե ֆակ տո լուծ ված է, ապա դե յու րե դեռ լուծ ված չէ: Եվ 
այսօր եթե Հիլա րի Քլին թո նը այցե լել է Հայոց ցեղաս պա նու թյան թան
գա րան և հու շա հա մա լիր, նշա նա կում է, որ աշխարհն արթ նա նում է, 
որով հե տև հայ ժողո վուրդն արդա րու թյուն է պահան ջում: Դուք պետք 
է դառ նաք Ղարա բա ղյան հար ցի հիմ նա կան կրող նե րը, ոգև ո րող նե րը: 
Ղարա բա ղյան հիմ նա հար ցը պետք է լու ծում ստա նա, Արցա խի ժողո
վուր դը պետք է հան գիստ և խաղաղ ապրի իր հողի վրա, որով հե տև 
չկա Արցախ, չկա և Հայաս տան: Հետև ա բար Սփյուռ քի զար թոն քը, 
Սփյուռ քի համախմ բու մը պետք է լինի հայ րե նի քի` Հայաս տա նի շուրջ, 
ձեր երազ նե րի հայ րե նի քը կառու ցե լու շուրջ: Միա սին պետք է լավաց
նենք, միա սին պետք է ապա հո վենք առա ջըն թա ցը: Հնա րա վոր չէ 20 
տարում 200, 500 տար վա ժողովր դա վա րու թյուն ունե նալ: Եվրո պան, 
Ամե րի կան 200 տարի առաջ արդյո՞ք այս պի սին էին, իհար կե ոչ, իսկ 
մենք 20 տարում մեծ առա ջըն թաց ենք արձա նագ րել: Իհար կե, շատ 
հեշտ է քննա դա տել, բայց չպետք է մոռա նալ, թե ինչ դժվա րու թյուն նե
րով ենք հասել դրան: Երկ րա շար ժից հետո ավե լի քան 1 միլի ոն հայ 
մնա ցել է առանց բնա կա րա նի, առանց որևէ ունեց ված քի: Կես միլի ոն 
հայ Ադր բե ջա նի կող մից ենթարկ վել էր հեր թա կան ցեղաս պա նու թյան: 
Փաս տո րեն 1,5 միլի ոն հայ Հայաս տա նում ոչինչ չու ներ և այդ բոլո րին 
տնա վո րել, ապա վի նել շատ դժվար էր: Նրանց մի մասը մաս նա վո րա
պես «փակ վարա գույ ր»–ի պատ ճա ռով հեռա ցավ: Եկել էին 1946–ին, 
1963–ին… չէին հար մար վել, բաց վե ցին սահ ման նե րը և նրանք պետք 
է որ գնա յին: Եղան նաև ուժեր, որ մեր ուղեղ նե րը տարան, նպաս տեց 
պատե րազ մա կան իրա վի ճա կը, որին ոչ բոլորն էին պատ րաստ` զոհ
վել հանուն հայ րե նի քի, մարտն չել հանուն հայ րե նի քի, ուրեմն պիտի 
գնա յին ու գնա ցին: Իհար կե, աշխար հում միգ րա ցի ոն երև ույթ նե րը 
սովո րա կան են: Իհար կե դրա կան միգ րա ցի ան բոլո րո վին վատ բան 
չէ, բայց դրա համար մենք պետք է կարո ղա նանք պահել կրի տի կա
կան մաս սան:

Մենք ներ մու ծել ենք երկ քա ղա քա ցի ու թյան ինս տի տու տը: Այս տեղ 
նստած նե րից քա՞նիսդ եք երկ քա ղա քա ցի դար ձել: Ամե նա հայ րե նա սեր 
մար դիկ դուք եք այս տեղ: Արդեն 2 տարի է մենք խոսում ենք երկ քա
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ղա քա ցի ու թյան մասին: Մենք ազդա րա րում ենք, որ մին չև 2015 թվա
կա նը պետք է 1,5 միլի ոն երկ քա ղա քա ցի ունե նանք: Պետք է օրի նակ 
ծառա յել, խոսե լու փոխա րեն պետք է գործ անել: Մենք հավա տում ենք 
գոր ծին:

Եվ վեր ջում կու զե նա յի ասել հետև յա լը.
Մենք ձեզ հավա տում ենք, ընդու նում ենք, պատ րաստ ենք լսել 

բոլո րիդ կար ծիք նե րը: Մենք հավա տում ենք մեր ազգի, մեր ժողովր
դի, մեր երկ րի հավեր ժու թյա նը:

Եվ ինչ պես բանաս տեղծն է նշում. մենք կա՛նք, կլի նենք և պիտի 
շատա նա՛նք:
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