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«Նոր Յառաջ»ի ՀարցազրոՅցը 
Հայկական Համացանցային 

Համալսարանի (ՀՀՀ) Հիմնադիր,
ՀԲԸմ-ի կեդրոնական վարչութեան 

անդամ, ամերիկաՀայ 
ԵրուաՆդ զօրԵաՆի ՀԵտ

ԽՄԲ. «ՆՅ»Ի.- Վերջերս, Պուտափեշտի մէջ կայացած «Եւրոպայի 
Սփիւռքներ»ու  «Ժառանգութիւն եւ Յիշողութիւն» թեմայով գիտաժողովին 
կը մասնակցէր նաեւ Հայկական Համացանցային Համալսարանի (ՀՀՀ) 
հիմնադիր ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական վարչութեան անդամ, ամերիկահայ 
Երուանդ Զօրեան, որ հանգամանօրէն մասնակիցներուն ներկայացուց 
ՀՀՀ-ի ծրագիրն ու առաքելութիւնը։ Նկատի առնելով այն հետաքրքրութիւնը 
որ յառաջացուց անոր ներկայացումը օտար եւ հայ միջավայրի մէջ, եւ 
աւելի մօտէն ծանօթանալու համար այս ծրագրի բովանդակութեան, Պրն. 
Զօրեանի հետ կատարեցինք ստորեւ ներկայացուած հարցազրոյցը։

ՀաՅկակաՆ ՀամացաՆցաՅիՆ ՀամալսարաՆ

Միջազ գա յին կրթա կան ար ժէ քի զու գա հեռ, Հայ կա կան Հա մացան
ցա յին Հա մալ սա րանը (ՀՀՀ) կը ձգտի հա յագի տական մար զին մէջ 
առ ցանց կրթու թեան ա ռաջա տար բարձրա գոյն ու սումնա կան հաս տա
տու թիւն դառ նալու։ Ան կա րելիու թիւն կ՚ըն ձե ռէ աշ խարհաս փիւռ հա
յու թեան՝ ան կախ իր տա րիքի, բնա կու թեան վայ րի կամ գի տելիք նե րու 
մա կար դա կէն, հա յագի տական հա մապար փակ կրթու թիւն ստա նալու։ 
ՀՀՀի առա քելու թիւնն է նաեւ ստեղ ծել հա մացան ցա յին հա մայնք մը, 
որ կրթա կանի կող քին՝ իրա րու հա ղոր դա կից դարձնէ աշ խարհի տար բեր 
եր կիրնե րու մէջ սփռուած այն անձերը, որոնք կը փափաքին հա յերէն 
սոր վիլ։

ՀՀՀի ծրա գիրը ծնունդ առած է 2004ին, ՀԲԸՄի Սի լիքոն Վե
լիի մաս նա ճիւ ղին կող մէ, Երուանդ Զօ րեանի նա խագա հու թեամբ։ 
Իսկ առա ջին ու սումնա կան շրջա նը սկսած է 2009ին։ Հա յոց լե զուի եւ 
պատ մութեան կող քին, ան այ սօր ու նի նաեւ նոր բա ժին ներ՝ մշա կոյթ եւ 
ճատ րակ, ինչպէս նաեւ դասաւանդում եօթը լե զու նե րով՝ արե ւելա հայե
րէն, արեւմտա հայե րէն, անգլե րէն, ֆրան սե րէն, ռու սե րէն, սպա ներէն 
եւ թրքե րէն։ Անոր ար ժէքնե րուն մաս կը կազ մեն՝ ակա դեմա կան եւ 
ճար տա րագի տական կա տարե լու թիւն, առ ցանց մի ջավայ րի ստեղ ծում, 
ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քի եւ նո րարա րու թեան ըն ձե ռում, ըն կե րային 
կա պերու խթա նում եւ վեր ջա պէս՝ հայ կա կան մշա կոյ թի պահ պա նում եւ 
վե րակեն դա նացում։

ՏԱ րԱՏԻՊ (HYBRIDE) կրԹու ԹԻւՆ

Հե տաքրքրա կան է ՀՀՀի ծրագ րին մաս կազ մող տարատիպ (հիպ-
րիտ) կրթու թիւնը, որ աւան դա կան եւ առ ցանց կրթու թեան զու գորդումն 
է։ Պատ րաստուած է այն դպրոց նե րուն հա մար, որոնք կը փա փաքին 
նո րանոր եւ գրա ւիչ կրթա կան ոճեր նե րառել իրենց ու սումնա կան ծրա
գիր նե րուն մէջ։ կրթա կան այս ոճը այ սօր յա ջողու թեամբ կը կի րարկուի 
հայ կա կան զա նազան հա մայնքնե րու մէջ՝ Ամե րիկա յէն Վրաս տան, 
Գա նատա յէն Ռու սաստան եւ ար դէն 18 մաս նա կից դպրոց եւ հա մայնք 
կ՚ընդգրկէ։ Յա ւելեալ տե ղեկու թիւննե րու հա մար կա րելի է դի մել հե
տեւեալ հաս ցէին. hybrideducation@avc-agbu.org։

ՀԵ ՌուՍՏԱԴՊրոՑ

ՀՀՀն Սփիւռքի նա խարա րու թեան հետ՝ միասնաբար ու նի նաեւ հե
ռուստադպրոցի ծրագիրը, որ կը հե ռար ձա կուի Հա յաս տա նի հան րա յին 
հե ռատե սիլի ար բա նեակա յին կա պով։ ու սա նող նե րը իրենց ազատ ժա
մերուն կրնան հե տեւիլ ծրագ րին եւ հա ղոր դակցիլ առ ցանց ու սուցիչ նե
րուն եւ աշ խարհի տար բեր եր կիրնե րու մէջ ապ րող իրենց հա սակա կից
նե րուն հետ։

ԱՌՑԱՆՑ ՍԵՄԻՆԱր ՆԵ րու (wEBInaIRE) շԱրք

Առ ցանց սեմինարնե րու (webinaire) շար քի մի ջոցով կա րելի է շրջան
ցել աշ խարհագ րա կան սահ մաններն ու ժա մային գօ տինե րը եւ առ
ցանց մաս նակցիլ տար բեր գի տաժո ղով նե րու, հա մաժո ղով նե րու, որոնք 
կը ներ կա յաց նեն նո րագոյն հե տազօ տու թիւննե րը, խթա նելով՝ Հա յոց 
պատ մութեան եւ մշա կոյ թի քննար կումնե րը։

Վեր ջերս ՀՀՀն իր ծրա գիր նե րը ար դի միջոցնե րով ամ բողջա ցու ցած 
է (Ծրա գիր ներ Smartphoneի եւ iPadի հա մար, միւլթի մետիա Podcast
նե րու շարք)։ ■

«Նոր Յա ռաջ»  Դուք բա ւական 
կա րեւոր պա տաս խա նատւու թիւններ 
ստանձնած էք որ պէս ՀԲԸՄի 
կեդ րո նական վար չութեան ան դամ։ 

Նաեւ հիմ նա դիրն էք Հայ կա կան 
Հա մացան ցա յին Հա մալ սա րանի 
(ՀՀՀ)։ Նախ քան ՀՀՀի վե րաբե
րող կա լուա ծին անցնի լը, կա րելի՞ է 
հա կիրճ գի ծերու մէջ ներ կա յաց նել 
վեր ջին շրջա նին Բա րեգոր ծա կան 
Միու թեան ընդհա նուր ու ղե գիծը եւ 
գոր ծունէու թեան դաշ տը։

Երուանդ Զօ րեան - Հա րիւ րա մ
եայ Բա րեգոր ծա կան Միու թեան 
աշ խա տան քի ծի րին մէջ կ՚իյ նան 
գլխա ւորա պէս հայ մշա կոյ թի զար
գա ցու մը եւ նոր սե րունդի հա յեցի 
դաս տիարա կու թիւնը։ Այ սօր սա
կայն ժա մանա կի պա հանջնե րը  
փո խուած են, հե տեւա բար կա
մայ թէ ակա մայ մեր միու թիւնն 
ալ ինքզինք վե րանո րոգե լու ըն
թացքի մէջ կը գտնուի, որ պէսզի 
կա րելի ըլ լայ նոր եւ ար դիական 
մի ջոց նե րով հո գալ մա նաւանդ 

երի տասարդնե րուն կա րիք նե րը։ 
Ներ կա յիս երկրորդ հա րիւ րա մեակի 
աշ խա տանքնե րը յատ կա պէս կեդ
րո նացած են կրթա կան ծրա գիր

նե րու պատ րաստու
թեան եւ նոր 
սե րունդի հա յեցի 
դաս տիարա կու թիւնը 
ապա հովե լու գոր
ծընթա ցին վրայ՝ թէ՛ 
Հա յաս տա նի մէջ եւ 
թէ ի սփիւռս աշ
խարհի։ Երբ մենք 
երի տասարդ էինք 
ու նէինք մար զա կան, 
մշա կու թա յին միու
թիւններ, միօրեայ 
կամ ամէ նօրեայ 
դպրոց ներ, ուր դա
սաւան դութիւննե
րը կը կա տարուէին 
աւան դա կան մե թոտ
նե րով։ Այ սօր ու
նինք ան կախ Հայ րե
նիք մը, որ Սփիւռքի 
ե ր ի  տ ա ս ա ր դ ն ե  ր ը 

իրա րու մօ տեց նե լու կեդ րո նը կը 
հան դի սանայ, ուր կ՚իրա գոր ծենք 
ման կա կան եւ երի տասար դա կան 
ամառ նա յին ծրա գիր ներ։

«ՆՅ»  ՀՀՀի ծրա գիրն ալ այս 
կամ այն ձե ւով կա պուա՞ծ է Հա
յաս տա նին։

Ե.Զ.- Այդպէս է, բայց այս ան
գամ մեր հա մայնքնե րը առ ցանց մի
ջոցով կը կա պենք Հա յաս տա նին։

«ՆՅ»  Չէ՞ք կար ծեր որ այ սօր 
ձեր գոր ծունէու թեան կա լուա ծը Հա
յաս տան փո խադ րե լով սփիւռքեան 
կա ռոյցնե րը իրենք զի րենք ձե ւով 
մը լքուած կը զգան, նկա տի ու նե
նալով ար տա սահ մա նի հա յու թեան 
ծով կա րիք նե րը։ Չմոռ նանք որ հոս 
ալ հայ կա կան հաս տա տու թիւննե րը 
վե րանո րոգ ման կը կա րօտին։

Ե.Զ.- Բա րեգոր ծա կանի պա
րագա յին կրնամ ըսել թէ այ սօր 
35 եր կիրնե րու մէջ գոր ծող միու
թիւններ ու նինք, որոնցմէ իւ րա
քան չիւրը իր խումբե րով ու վար
չութիւննե րով մեծ աշ խա տանք կը 
տա նի, թէ՛ տե ղական եւ թէ միջհա
մայնքա յին մա կար դա կով։

«ՆՅ»  Բա րեգոր ծա կանի Ֆը 
րան սա յի մաս նա ճիւ ղին օրի նակը 
բե րելով՝ կա րելի է ըսել թէ մշա
կու թա յին գետ նի վրայ ձեռ նարկներ 
կ՚իրա գոր ծուին, բայց նոյ նը չենք 
կրնար ըսել կրթա կան մար զի պա
րագա յին։ Բա ցի շա բաթօ րեայ 
դա սըն թացքնե րէ, ոչ մէկ ներդրում 
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կայ ամէ նօրեայ դպրո ցի մէջ։
Ե.Զ.- Ան մի ջապէս նշեմ, թէ 

անձնա պէս ին ծի հա մար կրթու
թիւնը չի սահ մա նափա կուիր միայն 
դպրո ցով, այլ՝ մշա կու թա յին ձեռ
նարկնե րով, թեր թով կամ գրա
դարա նով, որոնք մեր հա յեցի գի
տելիք նե րը զար գացնե լու գոր ծին 
կը ծա ռայեն։ Մեր կար ծի քով ներ կայ 
դա րուս հա մացան ցը իրա պէս նուէր 
մըն է հան րութեան եւ մա նաւանդ 
մե զի հա մար որ պէս հայ, որ կ՚ապ
րինք աշ խարհի 150 եր կիրնե րու մէջ 
եւ նոյն այդ հա մացան ցի մի ջոցաւ 
է որ իրա րու հետ կապ կը ստեղ
ծենք, իրա րու կը ծա նօթա նանք եւ 
տե ղեկու թիւններ կը փո խան ցենք։ 
Մենք պէտք է կա րենանք առա ւելա
գոյնս օգ տուիլ անոր բա րիք նե րէն 
եւ հայ կա կան իրա դար ձութիւննե րը 
սփռել աշ խարհով մէկ մեր հայ րե
նակից նե րուն։ Ինչպէս եղաւ սրբա
դաս ման արա րողու թեան պա րագա
յին երբ աշ խարհի հայ կա կան թէ 
օտար եկե ղեցի ները միաժա մանակ 
սփռե ցին այդ իրա դար ձութիւ նը որ 
 ի մէջ այ լոց  իրա կանա ցաւ ՀԲԸՄի 
հա մացան ցա յին մէկ ծրագ րին մի
ջոցաւ։

«ՆՅ»  Երբ կ՚ըսենք թէ Հա յաս
տա նը կա րեւոր քա ռու ղի մըն է մե
զի հա մար, ատի կա կը նշա նակէ որ 
հա մացան ցէն ան դին ֆի զիքա կան 
ներ կա յու թիւնն ալ իր նշա նակու
թիւնը ու նի եւ այս պա րագան խօ
սուն է նաեւ սփիւռքի մէջ մեր գո
յատեւ ման առու մով, Սփիւռքի մէջ 
ալ հա մայնքնե րու ան դամներ պէտք 
է իրա րու հան դի պին…։

Ե.Զ.- Հա մաձայն եմ ձե զ հետ 
եւ կրնամ ըսել, որ հա մացան ցը եւ 
ֆի զիքա կան շփու մը զի րար կ՚ամ
բողջաց նեն։ Քիչ առաջ երբ ակ
նարկե ցիք մեր ու ժե րը միայն դէ պի 
Հա յաս տան կեդրոնացնե լու հար
ցին, կ՚ու զէի այդ առընչու թեամբ 
յայտնել, թէ ատի կա մեր գոր ծունէու
թեան թե րեւս ցայ տուն եւ երեւ ցող 
կողմն է, բայց իրա կանու թեան մէջ 
այդպէս չէ, որով հե տեւ Բա րեգոր ծա
կանը ամէ նուր կը փոր ձէ զա նազան 
ձեռ նարկնե րով երի տասար դութիւ
նը իրա րու մօ տեց նել, իրա րու շուրջ 
հա ւաքել։ Վեր ջերս Թո րոն թո յի մէջ 
հա մախմբուեցան 25էն 40 տա
րեկան շուրջ 400 հայ երի տասարդ 
հա մալ սա րանա ւարտ մաս նա գէտ
ներ, աշ խարհի զա նազան կող մե րէն, 
որոնց հա մար կազ մա կեր պած էինք 
դա սախօ սական երե կոյթներ, այ ցե
լու թիւններ, եւայլն։ Ասի կա ՀԲԸՄի 
միջգա ղու թա յին ծրա գիր նե րուն 
մաս կը կազ մէ։ Նա խապէս ալ նման 
ձեռ նարկներ կազ մա կեր պած ենք 
Փա րիզի, Սան Ֆրան սիսքո յի մէջ։ 
Ընդհա նուր առ մամբ ՀԲԸՄը 30 
տար բեր քա ղաք նե րու մէջ հայ երի
տասարդ մաս նա գէտ նե րու խումբեր 
ու նի, որոնք նաեւ Հա յաս տա նի մէջ 
ծրա գիր ներ կ՚իրագործեն։

«ՆՅ»  լաւ է որ ՀԲԸՄի գոր
ծունէու թեան հիմ նա կան թի րախը 
երի տասար դութիւնն է. նկա տի ու
նե նալով որ աւան դա կան առու մով 
Սփիւռքի կա րեւոր հաս տա տու

թիւններն են՝ եկե ղեցին, միու թիւն
նե րը, դպրո ցը եւ մա մու լը, ձեր 
կար ծի քով ի՞նչ քայ լե րու պէտք է 
դի մել որ պէսզի երի տասար դութիւ
նը հա մախմբուի այդ կա ռոյցնե րուն 
շուրջ եւ նոր շունչով վե րանո րոգէ 
զա նոնք։

Ե.Զ.- Նախ հարկ է երի
տասարդնե րուն առիթ տալ, որ 
իրենք զի րենք ղե կավա րեն։ Երի
տասար դին որոշ ան կա խու թիւն 
տա լը շատ կա րեւոր ազ դակ մըն է, 
որով հե տեւ ան պէտք է կա րենայ 
կա ռավա րել սոր վիլ իր ձե ւերով, 
իր ոճով, որ պէսզի յե տագա յին ալ ի 
վի ճակի ըլ լայ իր մէ փոք րե րը դաս
տիարա կել, անոնց ուղղու թիւն տալ։ 
Իսկ վե րոն շեալ երի տասարդ մաս
նա գէտ նե րու շար քին ան շուշտ կան 
նաեւ լրագ րողներ, որոնք կրնան 
օգ տա կար ըլ լալ հայ մա մու լին, 
բայց նաեւ Հայ եկե ղեցիին որ հայ
կա կան կա րեւոր հաս տա տու թիւն 
մըն է եւ կազ մա կեր պութիւննե րը 
առանց եկե ղեցիի ամ բողջա կան 
չեն ըլ լար։ Ան մի ջապէս ըսեմ թէ 
նշեալ երի տասար դա կան խումբե
րը ան կախ են բայց ատով հան դերձ 
կը հա մագոր ծակցին հայ կա կան 
սփիւռքին մաս կազ մող մար միննե
րուն հետ։ Հե տեւա բար ՀԲԸՄը կը 
պա հէ աւան դա կան կա պերը բայց 
կը փոր ձէ ար դիական մի ջոց նե րով 
զար գացնել հայ կեան քը։

«ՆՅ»  Ի՞նչ կը մտա ծէք լե զուի 
հար ցին կա պակ ցութեամբ։ Ինչպէ՞ս 
կը մեկ նա բանէք երկլե զւու թեան 
պա րագան։

Ե.Զ.- Լե զուի հար ցը ցա ւալի 
է, բայց միաժա մանակ բնա կան։ 
Սփիւռքի մէջ կա րելի չէ մէկ սե
րունդէն միւ սը զօ րաւոր պա հել լե
զուն, որով հե տեւ բնա կանա բար ան 
կրնայ տկա րանալ, մա նաւանդ այն 
շրջան նե րուն մէջ ուր լե զուն գոր
ծա ծելու դիւ րութիւ նը չկայ եւ մենք 
պէտք է ձե ւով մը ստեղ ծենք այդ մի
ջավայ րը։ Հա մացան ցա յին հա մալ
սա րանը առիթ կու տայ որ մե կու
սա ցած եւ կղզիացած հա մայնքնե րը 
դուրս ել լեն այդ մթնո լոր տէն եւ 
կա րելիու թիւնը ու նե նան ու րիշնե
րու հետ յա րաբե րելու։ Միւս կող մէ 
լե զուն իր բարձր մա կար դա կին պա
հելը այդքան ալ դիւ րին հարց մը չէ։

«ՆՅ» կա րեւոր նո րու թիւն 
է Հայ կա կան Համացանցային 
Համալսարանի ստեղ ծումը, ուր հա
յերէ  նը ուղղա կի սոր  վո ղին կ՚աւան
դուի, ան հա տական կա պով, անոր 
սփիւռքեան հո ղէն, ապ րած մի
ջավայ  րէն կտրուած։ Յատ կա պէս 
մա նուկնե րուն պա րագա յին, երբ 
դպրոց նե րուն մէջ կ՚ու զենք հա յերէ
նի դա սաւան դու մը հաս տա տել, 
ընդհան րա պէս կրթա կան ծրագ րի 
հար ցը կը ծագի, որով հե տեւ երա
խանե րուն համար հայ կա կան կրթու
թիւնը պէտք է զու գա հեռ զար գա
նայ տե ղական պե տական կրթա կան 
հա մակար գին հետ։ Եւ նկա տի ու
նե նալով որ տեղա կան կրթա կան 
հա մակար գե րը եւ մշա կու թա յին 
մի ջավայ րը նոյ նը չեն, կրթա կան 
ծրա գիր նե րը մէկ երկրէն միւ սը կը 

տար բե րին։ Օրի նակի հա մար, Ամե
րիկա յի մէջ երա խան նոյն խորհրդա
նիշ նե րը, նոյն կրթա կան ծրագ րա
յին զար գա   ցու մը չու նի, ինչ որ ու նի 
Ֆրան սա ապ րող երա խան։ Տե
ղական մշա կոյ թին, մտայ նութիւննե
րուն եւ սո վորու թիւննե րուն յղումնե րը 
նոյնը չեն եւ հայ աշա կեր տը անոնցմէ 
զերծ մնա ցած է։ Տե ղական պայ
մաննե րէն կտրուած, հոս է որ հարց 
կը ծա գի, թէ ին չո՞ւ պէտք է հա
յերէն սոր վիլ, հա յերէն խօ սիլ, եթէ 
ըն  կե րային յա րաբե րու թեան մէջ պի
տի չկա րենայ զայն օգ տա գոր ծել։ 
Հե  տեւա բար կ՚են թադրեմ թէ ՀՀՀ ն 
ալ իր սահ մաննե րը ունի։ 

Ե.Զ.- Ես քիչ մը ու րիշ ան կիւնէ 
կը դի տեմ հար ցը։ Հա յեցի կրթու
թիւնը ան կախ է որե ւէ երկրի կրթա
կան եւ մշա կու թա յին հա մակար գէն։ 
Մենք ՀՀՀի մի ջոցաւ սփիւռքի զա
նազան եր կիրնե րու երա խանե րուն 
միատե սակ հա յեցի դաս տիարա կու
թիւն կու տանք եւ այս պա րագա յին 
կա րելի է նոյն դա սագիր քը ամէ նուր 
գոր ծա ծել։

«ՆՅ»  Հոս նաեւ տա րիքի հար
ցը կը դրուի։ 6 տա րեկան մա նու
կին երբ հա յերէ նի տա ռաճանա չումը 
կը սոր վեցնես, ան դիւ րութեամբ 
կ՚ըմբռնէ, որով հե տեւ միաժա մանակ 
սկսած է նաեւ տե ղական լե զուին 
տա ռաճա նաչու մը։ Իսկ օրի նակ 
12 տա րեկան աշա կեր տին հա մար 
սա հուն ըն թերցու մի շրջան է։ Ան 
ար դէն լե զուամ շա կու թա յին հսկայ 
զար գա ցում ապ րած է, տե ղական 
լե զուն սոր ված է եւ հե տեւա բար 
եթէ նոր պի տի սկսի սոր վիլ հայ
կա կան այ բուբե նը 12 տա րեկա
նին, այնքան ալ հե տաքրքրա կան 
չէ իրեն հա մար։ Հոս է որ եր կու 
լե զու նե րու մի ջեւ կա մուրջներ հաս
տա տելու եւ մշա կոյ թը իւ րացնե լու 
լուրջ խնդիր կը ստեղ ծուի եւ երկ 
լե զւու թեան սկզբունքա յին հար ցե
րը մէջ տեղ կը բե րուին։ Այստեղ 
է որ կա րեւոր կը դառ նայ ու սուցչի 
մը բովէն անցնե լու պա հան ջը։ 
Բայց կայ նաեւ հա յերէ նէ այլ լե
զու նե րու թարգմա նու թեան հար ցը 
եւ փո խադար ձա բար։ Այ սինքն երբ 
պզտի կին հա յերէն նա խադա սու թիւն 
մը կու տաս եւ կ՚ու զես որ օրի նակ 
նոյ նը ֆրան սերէնով կամ անգլե
րէնով ար տա յայ տէ, այն ատեն ան 
կը դժուարա նայ։ 

Ե.Զ.- Ըստ իս, ու սուց չէն աւե լի 
կա րեւոր է հա յերէնն ալ իբ րեւ առա
ջին լե զու սոր վի լը, որով հե տեւ այն 
ատեն հա յերէն կը մտա ծես, հա յերէն 
կը հա շուես եւ հա յերէ նով խնդիր ներ 
կը լու ծես։ Ան շուշտ այս ձե ւը յար մար 
է կա րելիու թեան սահ մաննե րուն 
մէջ։ Մենք ՀՀՀի մի ջոցաւ հա յերէ նը 
կը սոր վեցնենք հա յերէ նով եւ ոչ թէ 
ու րիշ լե զուով մը։ Այս պա րագա յին 
երա խան միա՛յն հա յերէ նի վրայ կը 
կեդ րո նանայ եւ ատոր հա մար պէտք 
է պայ մաններ ստեղ ծել, որ պէսզի 
աշա կեր տը լե զուն օգ տա գոր ծէ, 
որով հե տեւ տե սակա նօրէն սոր վի լը 
բա ւարար չէ։ Մենք դա սերէն դուրս 
լսա րան ներ ու նինք, ուր մաս նա կից
նե րը կը խօ սակ ցին իրա րու հետ։ 
Ճիշդ է որ դպրո ցը եւ առ ցանց հա

մալ սա րանը զիրար կ՚ամ բողջաց նեն 
եւ եր կուքն ալ կա րեւոր են։ Բայց հոն 
ուր դպրոց չկայ կամ աշա կերտնե
րը հայ կա կան դպրոց չեն յա ճախեր 
անհրա ժեշտ է առ ցանց ու սուցու մը։

«ՆՅ»  ՀՀՀի զար գացման 
առու մով մեծ նո րու թիւն է տա
րատիպ (հիպ րիտ) կրթու թիւնը, որ 
ար դէն ձեր մշա կած ծրագ րին մաս 
կը կազ մէ։ որոնք են անոր իւ րա
յատ կութիւննե րը։

Ե.Զ.- Տա րատիպը առ ցանց դա
սըն թացքի եւ աւան դա կան կրթու
թեան զու գորդումն է։ Այս ծրա գիրը 
առա ջին ան գամ սկսանք Տու պա յի 
մէջ։ Տե ղեկաց նեմ, թէ Շար ժա յի մեր 
հայ կա կան եկե ղեցին ու նի ուրբա
թօրեայ դպրոց մը, ուր աշա կերտնե
րը մին չեւ 6րդ դա սարան հա յերէն կը 
սոր վին։ Դպրո ցին տնօ րէնը մե զի դի
մելով հար ցուց թէ ի՞նչ պէտք է ընել 
որ պէսզի 6րդ դա սարա նը աւար տե
լէ ետք աշա կերտնե րը չցրուին։ Առ 
այդ մենք իրենց հա մար մէկ տա ր 
ւան դա սեր պատ րաստե ցինք եւ 
այդպէ սով անոնք նախ կի նի պէս 
Ուրբաթ օրե րը կը հա ւաքուին եւ այս 
ան գամ առ ցանց մի ջոցով հա յերէն 
կը սոր վին։ Այնտե ղի յա ջողու թե նէն 
խրա խու սուելով նոյն ծրա գիրը կի
րարկե ցինք նաեւ այլ շրջան նե րու՝ 
Տիթ րո յթի, Պուէնոս Այ րէսի, Մոն
թէ վիտէոյի, Լոս Ան ճը լըսի մէջ եւ 
այ լուր։ Եւ ասի կա կը վե րաբե րի ոչ 
միայն հա յերէն լե զուին, այլ նաեւ՝ 
հայ կա կան երաժշտու թեան, Հա
յոց պատ մութեան եւ զա նազան այլ 
նիւ թե րու։ Ընդհա նուր առ մամբ ներ
կա յիս շուրջ 15 դպրոց ներ հիպ րիտ 
ծրա գիրը որ դեգրած են։

«ՆՅ»  ՀՀՀն ու նի մաս նա
գիտա կան, դաս տիարակ չա կան, 
կրթա կան բա ժին ներ, ուր մեծ է 
մաս նա գէտ նե րու ներդրու մը։ Բայց 
մե զ ա ւելի կը հե տաքրքրէ, թէ 
որո՞նք են դաս տիարակ չա կան բաժ
նին հե ղինակ նե րը եւ անոնք ի՞նչ մե
թոտ նե րու կամ դա սագիր քե րու հի
ման վրայ ծրա գիր ներ կը մշակեն։

Ե.Զ.- Իւ րա քան չիւր առար կա յի 
կամ նիւ թի հա մար ու նինք մաս նա
գէտ մը։ Օրի նակ՝ երա ժշտա կան բաժ
նին պա տաս խա նատու նե րը Երե ւանի 
«Կո միտա ս» երաժշտա նոցի երեք 
դա սախօս ներն են, որոնք հրա շալի 
դա սըն թացք մը պատ րաստած են 
եր կու եռամ սեայի հա մար։ Ան շուշտ 
մենք կ՚օգ տուինք նաեւ այլ աղ
բիւրնե րէ, ինչպէս Հա յաս տա նի պե
տական հե ռատե սիլը, եւայլն։

«ՆՅ»  Իսկ արեւմտա հայե րէնի 
ու սուցման ծրագ րին հա մար ի՞նչ 
աղ բիւրնե րէ օգ տուած էք, որո՞նք 
են հե ղինակ նե րը։

Ե.Զ.- Ու նինք խմբա յին հե
ղինակ ներ։ Ըսեմ թէ մենք որ պէս 
սկզբունք ընտրած ենք արեւմտեան 
եր կիրնե րու մէջ երկրորդ լե զուի 
մը ու սուցման մե թոտը եւ զայն մի
ջազ գա յին մա կար դա կով մշա կելով 
պատ րաստած ենք թէ՛ արե ւելա
հայե րէնի եւ թէ արեւմտա հայե րէնի 
ու սուցման ծրա գիրը։ ՀՀՀի ակա
դեմա կան բաժ նի ղե կավա րը Հա
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յաս տա նի մէջ Յաս միկ Խա լափեանն 
է, որ կը հսկէ աշ խա տանքնե րուն։ 
Աւելցնեմ, թէ Հա յաս տան պատ
րաստուած ծրա գիրը ան շուշտ կը 
սրբագ րուի, կը խմբագ րուի եւ կը 
վե րանա յուի Սփիւռքի մեր մաս նա
գէտ նե րուն կող մէ։

Միւս կող մէ մեր կայ քէ ջը եօթը 
լե զու նե րով ներ կա յացուած է։ Այ
սինքն ան կէ կրնան օգ տուիլ թէ՛ հայ 
եւ թէ օտար փա փաքող ներ։ Ըսել է 
թէ հոն տե ղ գտած բո լոր նիւ թե րը 
կամ դա սըն թացքնե րը եօթը լե զու
նե րով պատ րաստուած են։

«ՆՅ»  որո՞նք են ՀՀՀի զար
գացման հե ռան կարնե րը։

Ե.Զ.- Նկա տի ու նե նալով որ մեր 
ծրագ րին թի րախը յատ կա պէս երի
տասարդներն են, բնա կանա բար 
միշտ աւե լի լա ւին ձգտե լով պէտք 
է օրուան պայ մաննե րուն եւ պա
հանջնե րուն հետ քայլ պա հել։ Մենք 
ար դէն երկրորդ հանգրուանին մէջ 
կը գտնուինք, քա նի որ վեց տա
րի առաջ պատ րաստուածը ար դէն 
հին ցած է…։ Օրի նակ լե զուի բա
ժինը երբ սկսանք՝ կ՚օգ տա գոր
ծէինք ձայ նը, նկա րը եւ բնա գիրը, 
իսկ այ սօր աւել ցուցած ենք նաեւ 
տե սերի զը, քա նի որ երկխօ սու
թիւննե րը այ լեւս տե սերի զով կը 
կա տարուին։

Մեր ծրագ րին մէջ նաեւ նիւ թեր 
աւել ցուցած ենք, ինչպէս՝ ճատ րա կը 
եւ ելեկտրո նային գիր քե րը։ Այս վեր
ջիննե րուն մի ջոցով մար դիկ կրնան 
պատ մութիւն սոր վիլ կամ տար բեր 
մշա կոյթնե րու ծա նօթա նալ։

«ՆՅ»  Ընդհա նուր առ մամբ 
ՀՀՀի ու սումնա կան բա ժինը պատ
րաստե լու հա մար քա նի՞ հո գի աշ
խա տած է։

Ե.Զ.- Շուրջ 15 մնա յուն պաշ
տօ նեայ ու նինք։ Կան նաեւ պայ մա
նագ րով աշ խա տող ներ։ Իսկ եօթը 
լե զու նե րով ու սուցիչ ներն ալ մնա
յուն աշ խա տակից ներ են։ Բա ցի 
ատկէ, մօտ 20 հո գի ալ թէք նիք բա
ժին նե րով կը զբա ղին։ 

«ՆՅ»  Ար դեօք կա րելի՞ է ըն կե
րային ցան ցե րու մի ջոցաւ ձե զ հետ 
բաժ նել դաս տիարակ չա կան նիւ
թեր։

Ե.Զ.- Ո՛չ միայն կա րելի է այլ 
ող ջունե լի է։ Ըսեմ թէ մենք դա սերու 
կող քին ու նինք նաեւ յա ւելեալ նիւ
թե րու բա ժին մը, որու ըն թացքին 
ու սա նող նե րը տար բեր գրու
թիւններ կը կար դան, երաժշտու
թիւն մտիկ կ՚ընեն կամ ժա պաւէն 
կը դի տեն։ Անոնք նաեւ հա ւաքա
բար կամ ան հա տաբար ծրա գիր ներ 
կը պատ րաստեն։ Հե տեւա բար ձեր 

առա ջար կը օգ տա կար է անոնց հա
մար։ Չմոռ նամ ըսե լու որ առ ցանց 
հա մալ սա րանին հե տեւող ու սա
նող նե րը երբ կ՚աւար տեն դա սըն
թացքնե րը «Masters» վկա յական 
կը ստա նան՝ լե զուի եւ մշա կոյ թի 
մար զե րուն մէջ։

«ՆՅ»  որ քա՞ն են ՀՀՀի ծրա
գիր նե րու տա րեկան ծախ սե րը։

Ե.Զ.- Յստակ թիւ մը չեմ 
կրնար նշել, պար զա պէս ըսեմ թէ 
մեր առա ջին տա րուան հա շուե
ցոյ ցը շուրջ 200 հա զար տո լար 
էր, զոր ամ բողջու թեամբ ՀԲԸՄը 
վճա րեց եւ ընդհան րա պէս մեր 
միու թիւնը կը հո գայ ՀՀՀի 95 
առ հա րիւր ծախ սե րը։ Ներ կա յիս 
«Կիւլպէն կեան» Հաս տա տու թիւնն 
ալ կ՚օժան դա կէ մեզի։ Աւելցնեմ, 
թէ մենք զա նազան հա մալ սա
րան նե րէ մեծ թի ւով կա մաւոր 
մաս նա գէտ ներ ու նինք, որոնք ա 
ռանց վար ձատրու թեան ակնկա լի 
քի իրենց գի տելիքն ու ժա մանա կը 
սի րով կը տրա մադ րեն այս գոր ծին։ 
Իսկ Հա յաս տա նի մէջ Սփիւռքի, 
Կրթու թեան եւ Մշա կոյ թի նա խարա
րու թիւննե րը եւ վար չա պետա րանը 
կը քա ջալե րեն մեր աշ խատանքը։

Հարցազրոյցը վարեց՝
ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ ■

Մութ, խոնաւ գի շերով, կը կտրէք 
Վեն սե նի ան տա ռի ամա յու թիւնը, 
հաս նե լու հա մար շրջա փակի մը 
մէջ՝ ան կիւն մը պա հուը տած «Թամ
փէթ» թատ րո նը, ուր տե ղի պի տի 
ու նե նայ Լե հաս տա նի «Կրո թովսքի» 
մշա կոյ թի կեդ րո նի «Զար» թա
տերա խումբի ներ կա յացու մը՝ «Ար
մի նէ, քոյր»ը («Armine, Sister»), 
բեմադրութեամբ՝ Եարոսլաւ Ֆրէթի: 

Քիչ վերջ ներս կը հրա ւիրուիք եր
կու խումբե րով՝ տեղ գրա ւելու հա
մար եր կու կող մե րը այն հար թա կին, 
որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թեան ար հա
ւիր քի խտաց ման թա տերա բեմն է. 
թա տերա բեմ՝ իր լայն իմաս տով: 

Մթնո լոր տը ար դէն ինքնին 
խորհրդա ւոր է, այ լա պէս ծանր: 
Ներ սը հա զիւ թէ լու սա ւորուած 
է… ամէն կողմ սիւ նե՜ր, սիւ նե՜ր…, 
որոնք պի տի հան դի սանան հա մայն 

ցԵղասպաՆութԵաՆ արՀաւիրքը

ՎԵՆսԵՆի աՆտառիՆ մէջ

ժո ղովուրդի մը հա մայն ող բերգու
թեան խորհրդա նիշե րը, պատ
մութիւ նը պի տի հիւ սեն չար չա րեալ 
մար դոց, պի տի հան դի սանան այդ 
ող բերգու թեան վկա ները, ձե զի պի
տի յու շեն սա հող ժա մանա կը, ցե
ղաս պա նու թեան խլեակ նե րու կրած 
անա սելի տան ջանքնե րը, անոնց 
ապ րած զա նազան հանգրուան
նե րը, ան ցած ճամ բա ները, մին չեւ 
անա պատ… անա պատ ներ… մահ…:

Ներ կա յացու մը կը սկսի հայ կա
կան աղօթքնե րու, շա րական նե
րու են թա խոր քին՝ ահա ւոր բրտու
թեամբ: Աղ մուկ, իրա րան ցում… 
ապա կը հաս նին ահա ւոր վայ րա

գու թիւննե րու, 
ո ղ  բ ե ր գ ո ւ 
թ ի ւ ն ն ե  ր ո ւ 
դ ր ո ւ ա գ  ն ե ր , 
լա ւաշի պղծու
մով, շռայլնե
րու կող մէ՝ մէկ 
ձեռ քի տրցա
կէն միւս ձեռ
քով մէկմէկ 
աս  դին ան 
դին ցրուող 
թղթադ  րամնե 
րու օրի  նակով 
տարտղնուող 

նկար ներով, ճզ մուող, «ա րիւ
նա քամ» նու ռերով, որ պէս խոր 
հըրդա նիշեր սրբա զան ար ժէքնե
րու, կեան քե րու փճաց ման… բնակ 
չութիւններու բնաջնջման, հոսող 

արեան… Կը տո ղան ցեն կա րաւան
ներ, մա հիճ ներ. հոսհոն սպա նու
թեան, բռնա բար ման տե սարան ներ, 
միշտ փո խաբե րական ար տա յայ
տութիւննե րով, առանց եր բեք իյ

նա լու դիւ րութեան գիր կը, առանց 
եր բեք բրտու թիւնը ցու ցադրե լու իր 
«հա սարակ» տես քով, բայց նոյնքան 
եւ աւե լի տպա ւորիչ յղա ցումնե րով: 

Ակա մայ եւ ան զօր ակա նատես
նե րը կը դառ նաք ձեր առ ջեւ ցու
ցադրուող վայ րա գու թեան՝ ներ կա
յաց ման շարք մը դե րակա տար նե րուն 
հետ, որոնք իրենց կրա ւորա կանու
թեամբ ան կասկած կը խորհրդան
շեն դէպ քե րուն ակա նատես, բայց 
ձեռնպահ մնա ցող աշ խարհը: 

Հետզհե տէ փուլ կու գան սիւ նե րը՝ 
մէկմէկ, իրա րու ետե ւէ, իրենց տե ղը 
թող լով ամա յու թեան. իր բնօր րա նէն 
հե ռացուած ժո ղովուրդի մը, անոր 
մշա կոյ թին ոչնչա ցու մով ստեղ ծուած 
ամա յու թեան: Ապա, այդ սիւ նե րուն 
մէ ջէն կա մացկա մաց հո սող աւա
զը կը կազ մէ կոյ տեր, անա պատ ներ, 

որոնց վրայ իրենց վեր ջին շունչը պի
տի տան մին չեւ հոդ ար դէն հրաշ քով 
վե րապ րածնե րը:

Երեք տա րուան աշ խա տան քի 
մը ար դիւնքն է այս ներ կա յացու

մը, որուն մէջ շատ կա րեւոր տեղ 
կը գրա ւեն եր գե ցողու թիւննե
րը՝ գլխա ւորա բար հա յերէն շա
րական ներ, բայց նաեւ քրտե րէն եւ 
պարսկե րէն եղե րեր գութիւններ: 
Շա րական նե րու աշ խա տանքնե
րը կա տարուած են Արամ Քե րով բ 
եանի ղե կավա րու թեան ներ քեւ: 
Շարականները կ՚երգեն Արամ Քե
րով բեան եւ Մու րատ Իչ լի նալ չա:

Հոս կ՚ար ժէ նաեւ յի  շել, թէ վեր 
ջերս իր աւար  տին հա  սած եւ հան 
րութեան ներ  կա   յացուած «Երգ 
աք  սո   րեալ» ժա  պաւէ  նը, որ գլխա
ւորա բար նուիրուած է Արամ Քե
րով բեանի տա րած աշ խա տան քին, 
վաս տա կին, կը բո վան դա կէ այս 
ներ կա յացու մէն որոշ տե սարան ներ, 
բայց մա նաւա՛նդ անոր ներշնչման 
ծա ռայած ազ դակներ: Հոն ար  տա  
յայ  տուած են շատ մը տպա  ւորու 
թիւննե ր, հո  գեվի  ճակ  նե ր, ապ 
րումնե ր, զորս վստա  հա բար պի տի 
ընդնշմարէք «Ար  մի   նէ, քոյր»ին մէջ: 

Այդ հո գեվի ճակին՝ վե րացա
կան նման աշ խա տան քով փո խադ
րումը թատ րոն, ան կասկած աւե լի 
գեղարուեստական հենք ունի, քան 
ան պայման՝ առար կա յական: Հե
տեւա բար, կա րելի է որոշ ման րա
մաս նութիւննե րու շուրջ ու նե նալ 
թեր ու դէմ կար ծիքներ, սա կայն ինչ 
որ անու րա նալի է, կա տարուած աշ
խա տանքն է, նաեւ եւ մա նաւանդ՝ 
ներ կա յաց ման գոր ծած հզօր տպա
ւորու թիւնը: 

Վկայու թեան աշխատանք մըն 
է ներկայացուա ծը: Մին չեւ վերջ: 
Մին չեւ ելք. այն աս տի ճան, որ ել
քի դրան առ ջեւ, սե ղանի մը վրայ 
դրուած է փօ լարօ յիտ լու սանկար չա
կան գործիք մը, քո վը՝ սա ար ձա նա 
գ րութեամբ՝ «Եթէ կ՚ու զէք մաս նա
կից դառ նալ այս վկա յու թեան, լու
սանկա րեցէք դուք ձեզ եւ թո ղեցէք 
ձեր նկա րը. ան պի տի շրջի երկրէ 
երկիր»:

Շուրջ եր կու ժա մուան մէջ խը 
տա ցուած դժո խային այդ մի ջավայ
րէն դուրս գա լով, կրկին կ՚անցնիք 
Վեն սե նի մութ, խո նաւ, ամա յի ան
տա ռէն ու կը վե րադառ նաք ձեր 
կեան քե րը, ժա մանա կի գոր ծի քէ մը 
դուրս ելա ծի տպա ւորու թեամբ:

ՅԱՐՈւԹԻւՆ ԿՈՊԷԼԵԱՆ ■




