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2010 թուակա նին, Յու լիս 2ին Հայ 
Բա րեգոր ծա կան Ընդհա նուր Միու թեան 
(ՀԲԸՄ) Հայ կա կան Հա մացան ցա յին Հա
մալ սա րանը (ՀՀՀ) նշեց իր միամեայ 
գոր ծունէու թիւնը` այդ առ թիւ կազ մա
կեր պե լով հա մընդհա նուր օն լայն ֆո
րում (ՀՕՖ), որ պար զեց եւ ցո լացուց 
հա մալ սա րանի ձեռքբե րումնե րը եւ 
ուր քննար կուեցան հայ կա կան օն լայն 
կրթու թեան յե տագայ ըն թացքը, հե
ռան կարնե րը:

Տե սանիւ թը կրնաք դի
տել՝ http://www.youtube.com/
watch?v=kMdlOoEWaOM

Սկսած 2009 թուակա նի Յու նիս 2էն 
ՀՀՀը կը հան դի սանայ առա ջին հայ կա
կան հաս տա տու թիւնը, որուն առաջ
նա յին եւ գե րագոյն նպա տակն է ար
դի թեք նիք մի ջոց նե րու օգ նութեամբ՝ 
հայ կա կան կրթու թիւնը հա սանե լի 
դարձնել իւ րա քան չիւրին եւ ամե նուր: 
ՀՀՀին մէջ դա սաւան դումը կ՚իրա
կանա նայ վեց լե զու նե րով՝ արեւմտա
հայե րէն, արե ւելա հայե րէն, անգլե րէն, 
ռու սե րէն, ֆրան սե րէն եւ սպա ներէն: 
Միամեայ գոր ծունէու թեան ըն թացքին 
Հայ կա կան Հա մացան ցա յին Հա մալ
սա րանը ար դէն ու նե ցած է չորս ու
սումնա կան շրջան ներ, 550 մաս նա կից 
35 եր կիրնե րէ: ՀՀՀը աշ խարհագ րա
կան մեծ տա րածք կ՚ընդգրկէ, անոր 
շրջա նակ նե րը կ'ընդլայ նին ԱՄՆէն 
մին չեւ Ռու սաստան, Վե նեզուէլ լա յէն 
մին չեւ Հա րաւա յին Ափ րի կէ, Ար ժանթի
նէն մին չեւ Ռէիւ նիոն կղզի, այս կերպ 
հաս տա տելով իրո ղու թիւնը, որ ՀԲԸՄ 
կրթա կան նոր ծրա գիրը կ՚իրա գոր
ծէ իր նպա տակ նե րը եւ այսպի սով կը 
յաղ թա հարէ եր կար տաս նա մեակ ներ 
ար տերկրի հա յու թեան հա մար էական 
եւ կեն սա կան նշա նակու թիւն ու նե ցող 
կրթա կան բազ մա թիւ ու զա նազան խո
չըն դոտներ:

Բաց ման ելոյ թին ըն թացքին ՀԲԸՄ 
Կեդ րո նական Խոր հուրդի ան դամ եւ 
ՀՀՀի հիմ նա դիր նա խագահ Դոկտ. 
Երուանդ Զօ րեանը ներ կա յացուց հա
մալ սա րանի գոր ծունէու թիւնը եւ ան
ցած տա րուան ըն թացքին ու նե ցած 
ձեռքբե րումնե րը: Այժմ աշ խարհի տար

մամուլԻ ՀաղորԴաԳրութԻւն

ՀամընդՀանուր Օնլայն ֆորում.
 ՀԲըմ Հայկական ՀամացանցայԻն 

Համալսարանը կ՚ամփոփէ Իր մԻամեայ 
Գործունէութեան արԴԻւնքները

բեր կող մե րը գոր ծող հա զարէ աւե լի 
երե ւու թա կան հա մալ սա րան նե րուն 
շար քին ՀՀՀ միակն է, որ նուիրուած 
է հայ կա կան կրթու թեան: Դոկտ.. Զօ
րեանը հա ղոր դեց, որ այ սօր աշ խարհի 
մէջ սփռուած հայ երի տասարդնե րուն 
միայն հինգ տո կոսը հայ կա կան աւան
դա կան կրթու թիւն ստա նալու կա
րելիու թիւն ու նի: ՀՀՀ հիմ նե լու ծրա
գիրը նա խաձեռ նուած է 2004 թուակա
նին, ՀԲԸՄ Սի լիքոն Վէ լիի մաս նա ճիւ
ղին կող մէ, իբ րեւ հայ կա կան սփիւռքի 
եւ մե րօրեայ ու սա նող նե րուն կրթա կան 
պա հանջնե րը բա ւարա րող հաս տա տու
թիւն: 

Հա մալ սա րանի բաց ման օրէն՝ նա
խագի ծին մէջ կի րար կուող թեք նիք 
մի ջոց նե րը բազ մա կող մա նիօրէն զար
գա ցեր են ՀՀ Երե ւանի Պե տական Հա
մալ սա րանի գիտ նա կան նե րուն եւ ճար
տա րագէտ նե րուն հետ ան մի ջական 
հա մագոր ծակցու թեան շնոր հիւ: Ան 
էական հա մարեց եւ ար ժէ քաւո րեց 
ԵՊՀի SS կրթու թեան եւ հե տազօ տու
թեան կեդ րո նի հետ հա մագոր ծակցու
թիւնը, մաս նա ւորա պէս ՀՀՀի դա սըն
թացքի բո վան դա կու թեան բա րելաւ ման 
եւ զար գացման ծի րէն ներս: 

Շնոր հա ւորա կան խօս քին մէջ ՀՀ 
սփիւռքի նա խարար Հրա նոյշ Յա
կոբեանը խո րին երախ տա գիտու թիւն 

յայտնեց ՀԲԸՄ եւ ԵՊՀին՝ բարձր մա
կար դա կով եւ որա կով օն լայն հա մալ
սա րան մը հիմ նե լու առ թիւ: Նա խարա
րը առա ջար կեց ՀՀՀի շրջա նաւարտնե
րը հրա ւիրել Հա յաս տան եւ կազ մա կեր
պել աւար տա կան հան դի սու թիւն: 

ՀԲԸՄ Կեդ րո նական Խոր հուրդի եւ 

օն լայն կրթու թեան բնա գաւա ռէն ներս 
նշա նակա լի եւ կա րեւոր դեր ու նե ցող 
հա մալ սա րան նե րէն՝ Փե նիքս հա մալ
սա րանի Տնօ րէն նե րու Խոր հուրդի ան
դամ Դոկտ. Քա րոլ Աս լա նեան ներ կա
ներուն հա ղոր դեց վեր ջին տա րինե րուն 
օն լայն կրթու թեան ձեռքբե րումնե րը, 
ներ կա յացուց կարգ մը վի ճակագ րա
կան վեր լուծու թիւններ: Դոկտ. Աս լա
նեանին զե կոյ ցէն ետք ներ կա ներուն 
միացաւ Գա լիֆոր նիոյ Պերքլի քա ղաքի 
օն լայն կրթու թեան մաս նա գէտ Մո լի 
Ֆրի ման, որ ներ կա յացուց տուեալ աս
պա րէզի ինքնա տիպու թիւնը եւ մաս
նա յատ կութիւ նը, ինչպէս եւ Հայկական 
Համացանցային Համալսարանի յանձն 
առած առա քելու թեան կա րեւո րու
թիւնը:

Կա յացած օն լայն ֆո րու մին տե
սահա ղոր դակցու թեան օգ նութեամբ 
մաս նակցե ցան օն լայն կրթու թեան մաս
նա գէտ ներ, Հայկական Համացանցային 
Համալսարանի օն լայն ու սուցիչ նե րը 
եւ ու սա նող ներ բազ մա թիւ եր կիրնե
րէ՝ Ֆրան սա, Ռու սաստան, Թուրքիա, 
Արա բական Միացեալ Էմի րու թիւններ 
եւ ԱՄՆ: 

Ու սա նող նե րը ներ կա ներուն փո խան
ցե ցին հա մալ սա րանին մէջ իրենց ձեռք 
բե րած փոր ձը, պա տաս խա նեցին իրենց 
ու սումնա ռու թեան վե րաբե րող հար ցե
րուն: Քա նի մը ու սա նող, որոնք ամա ռը 
Հա յաս տա նի մէջ անցնե լու նպա տակով 
եկած էին Երե ւան, ան ձամբ մաս նակցե
ցան կա յացած հան դի սու թեան եւ խօ
սեցան անձնա կան իրենց փոր ձին մա
սին: 

ՀՀՀ իր միամեայ գոր ծունէու թեան 
ըն թացքին կի րար կած է կրթու թեան 
խառն մե թոտը, որ կը հա մադ րէ ու
սուցման աւան դա կան եւ օն լայն ձե ւերը 
եւ կը մի տի դպրոց նե րուն եւ կրթա
կան հաս տա տու թիւննե րուն մաս նա
կից դարձնել իր դա սըն թացքնե րուն 
եւ ծրա գիր նե րուն: ՀՀՀ վե րոյի շեալ մե
թոտը կի րառեց Շար ժա յի (ԱՄԷ) Օհա
նեան դպրո ցին հետ հա մագոր ծակցե լու 
ըն թացքին: ՀՕՖին միացաւ նաեւ Օհա
նեան դպրո ցի խոր հուրդի նա խագահ 
պրն. Հրաչ Պրունսու զեանը, որ ներ
կա ներուն հա ղոր դեց իրենց դպրո ցին 
մէջ կի րար կուած մե թոտին ար դիւնա
ւէտու թիւնը: Տե սահա ղոր դակցութեան 
մի ջոցաւ ֆո րու մին մաս նակցե ցաւ 
ՀԲԸՄ Հա լէպի Լա զար Նա ճարեան Գա
լուստ Կիւլպէն կեան Կեդ րո նական 
վար ժա րանը, որ ոգե ւորու թեամբ նշեց 
20102011 ու սումնա կան տա րուան ըն
թացքին նման դա սարան մը բա նալու 
իրո ղու թիւնը:

ՀՀՀ ու նի երեք բա ժան մունք՝ Հա յոց 



Յուլիս 2ին ար դէն նշուեցաւ Հայ
կա կան Տա րիրա կան (virtual, virtuel) 
Դա սըն թացքի առա ջին տա րեդար ձը 
Հա յաս տա նի մէջ, պատ շաճ հան դի սու
թեամբ։

Հայ կա կան Տա րիրա կան Դա սըն
թացքը մաս կը կազ մէ Հայ Բա րեգոր
ծա կան Ընդհա նուր Միու թեան կրթա
կան ծրագ րին։ Հե ղինակն ու տնօ րէնն 
է Երուանդ Զօ րեան։ Հա մացան ցա յին 
ծրա գիր մըն է, իրա կանա ցած է եւ կը 
գոր ծէ Երե ւանի Պե տական Հա մալ սա
րանի մաս նա գէտ նե րու եւ դա սախօ
սական կազ մի աշ խա տակ ցութեամբ։ 
Պատ րաստու թեան աշ խա տանքնե րը 
սկսած էին 2004ին, Յու նիս 2009ին 
դար ձան գոր ծա ծելի։

Դա սաշրջա նը կ’ընդգրկէ չորս եռամ
սեայ, իւ րա քան չիւրը ինն շաբ թուան 
ժա մանա կով։ Աւար տո ղը կ’ու նե նայ 
հա մապա տաս խան վկա յական եւ հոն
կէ հա ւաքած իր վար կե րը (crédit) ըն
դունուած են հա մալ սա րանա կան կարգ 
մը կա ռոյցնե րու կող մէ։ 

Կ’ու սուցա նուին հա յերէն, հա յոց 
պատ մութիւն եւ հայ կա կան մշա կոյթ։ 
Առա ջին տա րեդար ձի հան դի սու թե
նէն մե զի հա սած լու րե րուն հա մեմատ, 
դա սանիւ թե րուն պի տի աւել նայ հայ 
երաժշտու թեան պատ մութիւ նը։ Նոյն 
աղ բիւրէն կ’իմա նանք նաեւ որ առա ջին 
տա րուան ըն թացքին ար ձա նագ րուած 
են մօտ 500 աշա կերտ 35 տար բեր եր
կիրնե րէ։ 

Հա յերէ նի դա սաւան դութիւ նը տե
ղի կ’ու նե նայ վեց լե զու նե րով. անգլե
րէն, Ֆրան սե րէն, սպա ներէն, ռու սե րէն, 
արե ւելա հայե րէն եւ արեւմտա հայե րէն։ 
Կը մտա ծուի մօտ ապա գային թրքե րէնն 
ալ նե րառել այս ցան կին մէջ։ 

Լրա ցու ցիչ ծրա գիր մըն է, որ կա րելի 
է օգ տա գոր ծել, ըստ պա տաս խա նատու
նե րուն, նաեւ հայ կա կան դա սական կա
ռոյ ցով դպրոց նե րու մէջ։ Ու սուցի չին 
ձեռ քին լաւ գոր ծիք մըն է, աշա կեր տը 
առաջ նորդե լու ար դիական մե թոտ նե

Հայկական տարԻրական 
Դասընթացքը
մէկ տարեկան

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ 

րու մէջ հա յերէն գտնե լու հա ճոյ քին 
եւ բա ւարա րու թեան։ Չի փո խարի ներ 
դպրո ցը, անոր մի ջավայ րը եւ հայ կա
կան իրա կանու թիւնը։ Չմոռ նա՛նք, վեր
ջա պէս տա րիրա կան (virtuel) ոլոր տի 
մշա կոյթ մըն է հրամ ցուածը։ Նո րու
թե նէն տա րուած չան տե սենք այն իրա
կանու թիւնը, որ լե զու մը, մշա կոյթ մը 
կ’ապ րին իրա կան պայ մաննե րու մէջ, 
կեան քին տար բեր մա կար դակնե րու 
հա մապա տաս խա նող եզ րե րով։ Ու րեմն 
չշփո թենք տուեալ նե րը. Հայ կա կան 
Տա րիրա կան Դա սըն թացքը տեղ մըն է, 
ուր կա րելի է դի մել ստա նալու հա մար 
հայ կա կան մշա կոյ թի մա սին գի տելիք
ներ։ Կը դի մեն անոնք, որոնք կը զգան 
ատոնց պա կասը։ Ահա ասոր հա մար 
ծրա գիրը ուղղուած է չա փահաս նե րու, 
գի տակից տա րիքի։ 

Այս ծրա գիրը, նուազա գոյ նը` խան
դա վառիչ կրնանք կո չել։ Հա մակարգչա
յին դա սըն թացք, զար գա ցած աշ
խարհնե րու ապ րե լակեր պին հա
մապա տաս խա նող բծախնդիր կազ մա
կերպչա կանու թիւն։ Ամ բողջ աշ խարհը 
ընդգրկող ծա ւալուն հե ռան կար։ ՀՏԴը 
դռնե րը կը թա կէ աշ խարհի որե ւէ ան
կիւնը գտնուող Հա յուն եւ կ’ըսէ, հոգ 
մի ըներ որ հայ կա կան դպրոց չկայ թա
ղիդ մէջ, մի ող բար որ զա ւակ ներդ հե
ռու պի տի մնան հա յու թե նէ. ահա ւասիկ 
տունդ կու գամ։ Զրկուող չկայ։ Հայ կա
կան մշա կոյ թը այ լեւս բախ տա ւոր նե
րու նը չէ միայն. բո լորինն է անխտիր։ 
Պա հան ջուող գինն ալ իս կա պէս առիթ 
չի տար ընկրկե լու։ 

Կրնանք միայն հրճուիլ։ 
Առա ջին տա րին այսպէս կ’անցնի։ 

Նոյնն է պա րագան մեծ ծրա գիր ներ յա
ջող ցուցած ոեէ մէ կուն։ Կը դի տէ տա
րինե րու քրտին քով ցա նուա ծը, առա
ջին տա րին ալ կ’ու զէ վա յելել երեւ ցող 
պտուղնե րը։ Եւ գո հանալ։ Իրա ւունք է։ 

Կայ գոր ծի քը աշ խատցնե լու տքնան
քը, ապա` բա ւարա րու թիւնը, յե տոյ կու 
գայ սրբագ րե լու անհրա ժեշ տութիւ նը։ 
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լե զու, պատ մութիւն եւ մշա կոյթ, որոնք 
բաղ կա ցած են տար բեր մա կար դա կի 
դա սըն թացքնե րէ: 2010 թուակա նին, 
աշ նան ու սումնա կան շրջա նին կը նա
խատե սուի սկսիլ նոր դա սըն թացք՝ հայ
կա կան երաժշտու թեան պատ մութիւն: 
Դա սըն թացքի հե ղինակն է Երե ւանի 
Երաժշտա կան հա մալ սա րանի փրո
ֆեսոր Մհեր Նա ւոյեան, որ միացաւ ֆո
րու մին եւ ներ կա յացուց դա սըն թացքի 
կա ռու ցուած քը, հե տապնդած նպա
տակ նե րը:

Պրն. Ար թիւր Աւա գեան՝ ԵՊՀ դա
սախօս եւ ՀՀՀի զար գացման ծրա գիրի 
ղե կավար, ներ կա յացուց հա մալ սա
րանի դա սըն թացքնե րը կա ռավա րելու 
ընդհա նուր հա մակար գը: Չորս օն լայն 
ու սուցիչ ներ խօ սեցան հա մացան ցա յին 
դա սարան նե րուն մէջ կազ մա կեր պուող 
խմբա յին նա խագի ծերու, քննար
կումնե րու եւ ու սա նող նե րուն հա մար 
պատ րաստուած զա նազան առա ջադ
րանքնե րու մա սին: 

Վրաս տա նէն տի կին Դա լար Գա զան
ճեան եւ Հա րաւա յին Ափ րի կէէն պա րոն 
Դա ւիթ Աբ րա համեան խօ սեցան հայ
կա կան հա մայնքնե րուն մէջ Հայ կա կան 
Հա մացան ցա յին Հա մալ սա րանի ու նե
ցած ազ դե ցու թեան մա սին:

ՀՀՀի Խոր հուրդի ան դամ եւ ԵՊՀ ՏՏ 
Կրթու թեան եւ հե տազօ տու թեան Կեդ
րո նի նա խագահ փրո ֆեսոր Սա մուէլ 
Շու քուրեան իր խօս քով եզ րա փակեց 
հա մընդհա նուր օն լայն ֆո րու մը:

Հիւ րե րը հրա ւիրուեցան տօ նելու 
Հայ կա կան Հա մացան ցա յին Հա մալ սա
րանի տա րեդար ձը:

ՀԲԸՄ Սի լիքոն Վէ լիի մաս նա ճիւ ղին 
կող մէ 2004 թուակա նին նա խաձեռ
նուած ՀՀՀ կը մի տի հայ կա կան կրթու
թիւնը մատ չե լի եւ հնա րաւոր դարձնել 
բո լոր հե տաքրքրուող ան հատնե րուն: 
Օգ տա գոր ծե լով ար դի թեք նիք մի ջոց նե
րը եւ օգ տուելով անոնց ըն ձե ռած առա
ւելու թիւննե րէն՝ ՀՀՀը իր ու սա նող նե
րուն հա մար կը ստեղ ծէ կա րելիու թիւն 
դա սերուն հե տեւե լու ու սա նողին նա
խընտրած ժա մանա կացոյ ցով, ինչպէս 
եւ հան դի պելու օն լայն ու սուցիչ նե րուն 
եւ դա սըն թացքին մաս նա կից այլ ու սա
նող նե րու: Աշ խարհի մէջ երե ւու թա կան 
կրթու թեան բնա գաւա ռի առա ջըն թա
ցը եւ ան նա խադէպ զար գա ցու մը ի 
մտի ու նե նալով եւ կազ մա կեր պե լով 
հա մալ սա րանա կան մա կար դա կի դա
սըն թաքներ, ՀՀՀը կը ստեղ ծէ երե ւու
թա կան հան րութիւն, ին չը կը նպաս տէ 
մշա կու թա յին եւ հա սարա կական կա
պերու հաս տատման՝ Սփիւռքէն շատ 
ու սա նող ներ ընդգրկե լով:

Հ.Բ.Ը.Մ.



Այս մէ կը ամե նէն դժուարն է, հո գեբա
նօրէն։ Բայց կ’ու զենք հա ւատալ որ 
ծրագ րին պա տաս խա նատու նե րը այս 
հո գեբա նու թեան տակ ճնշուողը չեն։ 
Հե տեւա բար, ժա մանակն է վե րանա
յելու, այսպի սի օգ տա կար ծրա գիր մը 
գործնա կանօ րէն եւ մտա ծուած ձե ւով 
իրա գոր ծե լու։ Վեր ջի վեր ջոյ հա մացան
ցը տան տի րոջ մը պէս ամեն տուն 
մտնող եւ ար դէն մտած գերհզօր հե
ղինա կու թիւն է։ 

Առա ջին կէ տը որ շլա ցու ցիչ կեր
պով կը գրա ւէ մեր ու շադրու թիւնը, 
դա սաւան դութեան հա մար ընտրուած 
վեց լե զու ներն են` Ֆրան սե րէն, անգլե
րէն, ռու սե րէն, սպա ներէն, արեւմտա
հայե րէն եւ արե ւելա հայե րէն։ Կը հե
տեւցնենք որ արե ւելա հայե րէնն ու 
արեւմտա հայե րէնը իրար մէ տար բեր 
լե զու ներ են, ինչպէս միւս լե զու նե րէն 
իւ րա քան չիւրը` ու րի շէ մը։ 

Հրա շալի առիթ մըն էր այս ծրա գիրը 
ար հեստա կանօ րէն իրար մէ հե ռացուող 
հա յերէ նի եր կու ճիւ ղե րը մօ տեց նե լու. 
աւե լի ճիշ դը` անոնց մօ տիկ ըլ լա լը, 
անոնց նոյ նարմատ ըլ լա լը ցոյց տա լու։ 
Ան տե սո՞ւմ է այս, թէ՞ մտա ծուած ձե ւով 
որ դեգրուած քա ղաքա կանու թիւն։ 

Կարգ մը դա սըն թացքնե րու ծա
նօթա նալու իրա ւունք ստա ցանք եւ 
այդ սահ մա նին մէջ մեր կա րելիին չա
փով մտանք դա սերու կայ քին մէջ։ Տե
սանք որ, կար ծես ամեն մի ջոց ի գործ 
կը դրուի հէ՛նց փաս տե լու, որ գրա բար 
մօր եր կու զա ւակ նե րը այ սօր զի րար 
չեն ճանչնար, եւ չճանչնալ ձե ւաց նե լով 
իրա րու կը ցու ցադրեն ա՛յն ինչ միւ սը 
ռէՖ լէքսով (բնազ դա բար) նոյն ար տա
յայ տութիւ նը պի տի չու նե նար։ 

Ու զենք կամ չու զենք, նոյն ար դիւնքը 
չեն տար տար բե րու թիւններ ընդգծող 
եւ նոյ նութիւններ ընդգծող արարքնե
րը։ Ափ սոս, հա զար ափ սոս, ծրա գիրը 
ընտրած է հա յերէ նի եր կու ճիւ ղե րը 
տար բեր լե զու ներ կա յաց նե լու ճի
գը։ Նոյն լե զուին եր կու ճիւ ղե րը չենք 
թարգմա ներ մէ կէն միւ սին օտար լե
զու նե րու մի ջեւ կա տարուածին պէս։ 
Կը վե րածենք` շատ շատ։ 

«Գա ւաթ» բա ռը արեւմտա հայե րէն 
եւ «բա ժակ»ը արե ւելա հայե րէն չեն։ Եր
կուքն ալ հա յերէն են, պար զա պէս գոր
ծա ծու թեան մէջ նրբու թիւն կը կրեն։ 
Հո մանիշ ներ են։ «Կե ռաս»ը հա յերէն 
է պար զա պէս. «բալ»ին արեւմտա
հայե րէնը չէ, նոյնպէս եւ «բաղ նիք»ը 
«լո ղարան»ին արեւմտա հայե րէնը չէ։ 
Այս բա ռերը հա յերէն են եւ հա ւասար 
իրա ւունքով տեղ ու նին հա յերէն լե
զուին մէջ։ Ուր մնաց որ բո լորո վին 
հա յերէն չեն` շախ մատ, ֆութպոլ, քար

տո ֆիլ, կոն ֆետ բա ռերը, որոնք ներ
կա յացուած են իբր արե ւելա հայե րէն։ 
Մենք գի տենք որ արե ւելա հայե րը «տա
բատ»ին «շալ վար» կ’ըսեն խօ սակ ցա
կան լե զուին մէջ մա նաւանդ. ու րա խու
թեամբ նկա տեցինք որ այս մէ կը արե
ւելա հայե րէնով ալ հա յերէն «տա բատ» 
բա ռով ներ կա յացուած է։ Ին չո՞ւ ու րիշ 
պա րագա ներու ալ նոյն ընտրու թիւնը 
չէ եղած։ 

Կրկնե լու հա շուին ըսենք, որ բո լորին 
տու նե րը անար գել մտնե լու սահ մա
նուած այս ծրա գիրը կրնար հե զասահ 
լու ծումներ բե րել այն հար ցե րուն, 
որոնք կը մտալլկեն մեզ որոշ ժա մանա
կէ մը ի վեր։

 Իր լե զուին մէջ միաս նութիւն գտնող 
ժո ղովուրդի մը հա մար պէտք է ըլ լար 
ասի կա։ 

Իր լե զուով միացած ժո ղովուրդի մը 
մոռ ցուած պատ կե րը պէտք է լոյս աշ
խարհ հա նէր այս ծրա գիրը։ 

Ինչպի սի՛ առիթ` փա խաւ գնաց սո
ղալով։ 

Մեր ական ջին հա սաւ, որ հա
մակարգչա յին ծրա գիր նե րու առըն
չուած հարց է ասի կա։ Ան կեղծօ րէն, եթէ 
ճիշդ է տրուած բա ցատ րութիւ նը, ապա 
բա ցար ձա կապէս ըն դունե լի չէ, քա նի 
որ սկզբունքով, թեք նի քը կը ծա ռայէ 
մար դուն եւ ոչ թէ մար դը` թեք նի քին։

Այլ կէտ մը. ուղղագ րութիւ նը։ Հա
յերէն նոր սոր վող ան ձը պի տի կար ծէ 
որ արե ւելա հայե րէնն ու արեւմտա
հայե րէնը ուղղագ րա կան տար բեր 
կա նոն ներ ու նին։ Որ քա՛ն պայ քար կը 
տա րուի, ամո՛ւլ պայ քար, այ սօ րուան 
ուղղագ րութեան հար ցը չա ռըն չե լու 
արե ւելա հայե րէնի եւ արեւմտա հայե
րէնի երկճիւղ իրա կանու թեան։ Ամեն 
մարդ լե զուա բան ըլ լա լու ստի պուած 
չէ հա յերէն գիտ նա լու հա մար։ Ին չո՞ւ 
այսքան դժուարաց նել իրենց լե զուին 
վե րադառ նալ ու զող մար դոց ար դէն 
տա տաս կոտ արա հետը։ Պայ քար մը 
կը տա րուի յա նուն ճշդագ րութեան, լե
զուի խոր քա յին պահ պա նու թեան, եւ 
կը սպա սուէր որ ՀԲԸ Մի հո վանա ւորու
թեամբ կրթա կան ծրա գիր մշա կած պա
տաս խա նատու նե րը գո նէ չշփո թեց նէին 
հա յերէ նի մէջ նոր քայլ առ նողնե րը եւ 
չներ կա յաց նէին ուղղագ րա կան կա
նոն նե րը այնպէս ինչպէս կը յայտնուի 
ծրագ րին մէջ։ Պի տի ու զէինք ար ձակ 
հա մար ձակ ըսել, որ պա րոն Զօ րեանէն 
կ’ակնկա լուէր, գո նէ իբ րեւ սփիւռքա
հայ մաս նա գէտի` եթէ ոչ աւե լին, այս 
կէ տին մէջ ըլ լալ աչա լուրջ եւ դա սական 
ուղղագ րութիւ նը ներ կա յաց նել իբ րեւ 
հա մատա րած հա յու թիւնը շաղ կա պող 
ու ժեղ, շատ զօ րաւոր, ամ րա պինդ կապ։ 

Միամի՞տ է ար դեօք այս առա ջար կը։
Անցնինք այ բուբե նի անուանումնե

րուն։ Այս դա սըն թացքնե րուն մէջ ալ 
գի րերը իրենց յա տուկ անուննե րով կը 
ներ կա յանան արեւմտա հայե րէնի մէջ, 
բայց կը շա րու նա կեն անա նուն ձայն 
մնալ արե ւելա հայե րէնի մէջ։ Մէ կը կը 
հա նէ ձայն՝ լը, միւ սը` կու տայ իր անու
նը՝ Լիւն, մէ կը` ղը, միւ սը` Ղատ, մէ կը՝ գը, 
միւ սը՝ Գիմ, մէ կը ջը, միւ սը՝ Ջէ եւայլն։ 
Եր կու ճիւ ղե րուն մէջ գո յու թիւն ու նե
ցող հնչիւ նա յին տար բե րու թիւննե րուն 
մեզ կտրա տող սրու թիւնն ալ պի տի 
բթա նար, եթէ գի րերը կո չէինք իրենց 
անուննե րով։ Տար բե րու թիւնը պի տի 
չչքա նար, ան շուշտ, բայց նուազ սայ թա
քիչ պի տի դառ նար։ Վեր ջա պէս լե զուն 
խօ սուե լով կը հար թէ իր խնդիր նե րը եւ 
ոչ թէ ու սումնա սիրուելով։ 

Կան ու րիշ նկա տողու թիւններ ալ, 
ուղղագ րա կան անու շադրու թիւններ, 
թեք նիք թե րացումներ, սրբագ րե լի 
ձե ւեր (օրի նակ կը գրենք Տիգ րան Բ. 
բայց կ’ըսենք Տիգ րան երկրորդ, քա նի 
որ Բ.ը թուային ար ժէք կը ներ կա յաց
նէ այստեղ), ըն թերցող նե րու ձայ նա
յին միապա ղաղու թիւն, բայց իս կա պէս 
հեշտ սրբագ րե լի կէ տեր են ասոնք եւ 
չեն վի րաւո րեր ծրա գիրը, եթէ հար կաւ 
ցան կութիւն յա ռաջա նայ զա նոնք վե
րանա յելով կա տարե լագոր ծե լու։ 

Եթէ կա րողա նանք քի չով գո հանա լու 
ծակծկուած պատ մուճա նը մեր վրա յէն 
շպրտել, պի տի կա րողա նանք նախ եւ 
առաջ տես նել պա հանջքին տա րողու
թիւնը, անոր որա կը, կա րելիու թիւննե
րը։ Այսքա նը կա տարած է ՀԲԸ Մը պա րոն 
Զօ րեանի անձնա կազ մով։ Այժմ իրեն կը 
մնայ որո շել այնպի սի հա մազ գեստ մը, 
որուն առ ջեւ ամեն դուռ բա ցուի։ 

Մեզ միաւո րող օճա խը կայ։

Բա նալին ալ գի տենք ուր է։

Քիչ առաջ ըսինք որ հո յակապ առիթ 
մը փա խաւ։ 

Ըսէք, խնդրեմ, որ առի թը մերն է տա
կաւին։ 
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