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Մամուլի հաղորդագրութիւն

Համընդհանուր օնլայն ֆորում.
ՀԲԸՄ Հայկական Համացանցային
Համալսարանը կ՚ամփոփէ իր միամեայ
գործունէութեան արդիւնքները
2010 թուականին, Յուլիս 2ին Հայ
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
(ՀԲԸՄ) Հայկական Համացանցային Հա
մալսարանը (ՀՀՀ) նշեց իր միամեայ
գործունէութիւնը` այդ առթիւ կազմա
կերպելով համընդհանուր օնլայն ֆո
րում (ՀՕՖ), որ պարզեց եւ ցոլացուց
համալսարանի ձեռքբերումները եւ
ուր քննարկուեցան հայկական օնլայն
կրթութեան յետագայ ընթացքը, հե
ռանկարները:
Տես անիւթ ը
կրնաք
դի
տել՝
http://www.youtube.com/
watch?v=kMdlOoEWaOM

Սկսած 2009 թուականի Յունիս 2էն
ՀՀՀ-ը կը հանդիսանայ առաջին հայկա
կան հաստատութիւնը, որուն առաջ
նային եւ գերագոյն նպատակն է ար
դի թեքնիք միջոցներու օգնութեամբ՝
հայկական կրթութիւնը հասանելի
դարձնել իւրաքանչիւրին եւ ամենուր:
ՀՀՀ-ին մէջ դասաւանդումը կ՚իրա
կանանայ վեց լեզուներով՝ արեւմտա
հայերէն, արեւելահայերէն, անգլերէն,
ռուսերէն, ֆրանսերէն եւ սպաներէն:
Միամեայ գործունէութեան ընթացքին
Հայկական Համացանցային Համալ
սարանը արդէն ունեցած է չորս ու
սումնական շրջաններ, 550 մասնակից
35 երկիրներէ: ՀՀՀ-ը աշխարհագրա
կան մեծ տարածք կ՚ընդգրկէ, անոր
շրջանակները կ'ընդլայնին ԱՄՆ-էն
մինչեւ Ռուսաստան, Վենեզուէլլայէն
մինչեւ Հարաւային Ափրիկէ, Արժանթի
նէն մինչեւ Ռէիւնիոն կղզի, այս կերպ
հաստատելով իրողութիւնը, որ ՀԲԸՄ
կրթական նոր ծրագիրը կ՚իրագոր
ծէ իր նպատակները եւ այսպիսով կը
յաղթահարէ երկար տասնամեակներ
արտերկրի հայութեան համար էական
եւ կենսական նշանակութիւն ունեցող
կրթական բազմաթիւ ու զանազան խո
չընդոտներ:
Բացման ելոյթին ընթացքին ՀԲԸՄ
Կեդրոնական Խորհուրդի անդամ եւ
ՀՀՀ-ի հիմնադիր նախագահ Դոկտ.
Երուանդ Զօրեանը ներկայացուց հա
մալսարանի գործունէութիւնը եւ ան
ցած տարուան ընթացքին ունեցած
ձեռքբերումները: Այժմ աշխարհի տար

բեր կողմերը գործող հազարէ աւելի
երեւութական համալսարաններուն
շարքին ՀՀՀ միակն է, որ նուիրուած
է հայկական կրթութեան: Դոկտ.. Զօ
րեանը հաղորդեց, որ այսօր աշխարհի
մէջ սփռուած հայ երիտասարդներուն
միայն հինգ տոկոսը հայկական աւան
դական կրթութիւն ստանալու կա
րելիութիւն ունի: ՀՀՀ հիմնելու ծրա
գիրը նախաձեռնուած է 2004 թուակա
նին, ՀԲԸՄ Սիլիքոն Վէլիի մասնաճիւ
ղին կողմէ, իբրեւ հայկական սփիւռքի
եւ մերօրեայ ուսանողներուն կրթական
պահանջները բաւարարող հաստատու
թիւն:
Համալսարանի բացման օրէն՝ նա
խագիծին մէջ կիրարկուող թեքնիք
միջոցները բազմակողմանիօրէն զար
գացեր են ՀՀ Երեւանի Պետական Հա
մալսարանի գիտնականներուն եւ ճար
տարագէտներուն հետ անմիջական
համագործակցութեան շնորհիւ: Ան
էական համարեց եւ արժէքաւորեց
ԵՊՀ-ի SS կրթութեան եւ հետազօտու
թեան կեդրոնի հետ համագործակցու
թիւնը, մասնաւորապէս ՀՀՀ-ի դասըն
թացքի բովանդակութեան բարելաւման
եւ զարգացման ծիրէն ներս:
Շնորհաւորական խօսքին մէջ ՀՀ
սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յա
կոբեանը խորին երախտագիտութիւն

յայտնեց ՀԲԸՄ եւ ԵՊՀ-ին՝ բարձր մա
կարդակով եւ որակով օնլայն համալ
սարան մը հիմնելու առթիւ: Նախարա
րը առաջարկեց ՀՀՀ-ի շրջանաւարտնե
րը հրաւիրել Հայաստան եւ կազմակեր
պել աւարտական հանդիսութիւն:
ՀԲԸՄ Կեդրոնական Խորհուրդի եւ

օնլայն կրթութեան բնագաւառէն ներս
նշանակալի եւ կարեւոր դեր ունեցող
համալսարաններէն՝ Փենիքս համալ
սարանի Տնօրէններու Խորհուրդի ան
դամ Դոկտ. Քարոլ Ասլանեան ներկա
ներուն հաղորդեց վերջին տարիներուն
օնլայն կրթութեան ձեռքբերումները,
ներկայացուց կարգ մը վիճակագրա
կան վերլուծութիւններ: Դոկտ. Ասլա
նեանին զեկոյցէն ետք ներկաներուն
միացաւ Գալիֆորնիոյ Պերքլի քաղաքի
օնլայն կրթութեան մասնագէտ Մոլի
Ֆրիման, որ ներկայացուց տուեալ աս
պարէզի ինքնատիպութիւնը եւ մաս
նայատկութիւնը, ինչպէս եւ Հայկական
Համացանցային Համալսարանի յանձն
առած առաքելութեան կարեւորու
թիւնը:
Կայացած օնլայն ֆորումին տե
սահաղորդակցութեան օգնութեամբ
մասնակցեցան օնլայն կրթութեան մաս
նագէտներ, Հայկական Համացանցային
Համալսարանի օնլայն ուսուցիչները
եւ ուսանողներ բազմաթիւ երկիրնե
րէ՝ Ֆրանսա, Ռուսաստան, Թուրքիա,
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ
եւ ԱՄՆ:
Ուսանողները ներկաներուն փոխան
ցեցին համալսարանին մէջ իրենց ձեռք
բերած փորձը, պատասխանեցին իրենց
ուսումնառութեան վերաբերող հարցե
րուն: Քանի մը ուսանող, որոնք ամառը
Հայաստանի մէջ անցնելու նպատակով
եկած էին Երեւան, անձամբ մասնակցե
ցան կայացած հանդիսութեան եւ խօ
սեցան անձնական իրենց փորձին մա
սին:
ՀՀՀ իր միամեայ գործունէութեան
ընթացքին կիրարկած է կրթութեան
խառն մեթոտը, որ կը համադրէ ու
սուցման աւանդական եւ օնլայն ձեւերը
եւ կը միտի դպրոցներուն եւ կրթա
կան հաստատութիւններուն մասնա
կից դարձնել իր դասընթացքներուն
եւ ծրագիրներուն: ՀՀՀ վերոյիշեալ մե
թոտը կիրառեց Շարժայի (ԱՄԷ) Օհա
նեան դպրոցին հետ համագործակցելու
ընթացքին: ՀՕՖ-ին միացաւ նաեւ Օհա
նեան դպրոցի խորհուրդի նախագահ
պրն. Հրաչ Պրունսուզեանը, որ ներ
կաներուն հաղորդեց իրենց դպրոցին
մէջ կիրարկուած մեթոտին արդիւնա
ւէտութիւնը: Տեսահաղորդակցութեան
միջոցաւ ֆորումին մասնակցեցաւ
ՀԲԸՄ Հալէպի Լազար Նաճարեան Գա
լուստ Կիւլպէնկեան Կեդրոնական
վարժարանը, որ ոգեւորութեամբ նշեց
2010-2011 ուսումնական տարուան ըն
թացքին նման դասարան մը բանալու
իրողութիւնը:
ՀՀՀ ունի երեք բաժանմունք՝ Հայոց
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լեզու, պատմութիւն եւ մշակոյթ, որոնք
բաղկացած են տարբեր մակարդակի
դասընթացքներէ: 2010 թուականին,
աշնան ուսումնական շրջանին կը նա
խատեսուի սկսիլ նոր դասընթացք՝ հայ
կական երաժշտութեան պատմութիւն:
Դասընթացքի հեղինակն է Երեւանի
Երաժշտական համալսարանի փրո
ֆեսոր Մհեր Նաւոյեան, որ միացաւ ֆո
րումին եւ ներկայացուց դասընթացքի
կառուցուածքը, հետապնդած նպա
տակները:
Պրն. Արթիւր Աւագեան՝ ԵՊՀ դա
սախօս եւ ՀՀՀ-ի զարգացման ծրագիրի
ղեկավար, ներկայացուց համալսա
րանի դասընթացքները կառավարելու
ընդհանուր համակարգը: Չորս օնլայն
ուսուցիչներ խօսեցան համացանցային
դասարաններուն մէջ կազմակերպուող
խմբային նախագիծերու, քննար
կումներու եւ ուսանողներուն համար
պատրաստուած զանազան առաջադ
րանքներու մասին:
Վրաստանէն տիկին Դալար Գազան
ճեան եւ Հարաւային Ափրիկէէն պարոն
Դաւիթ Աբրահամեան խօսեցան հայ
կական համայնքներուն մէջ Հայկական
Համացանցային Համալսարանի ունե
ցած ազդեցութեան մասին:
ՀՀՀ-ի Խորհուրդի անդամ եւ ԵՊՀ ՏՏ
Կրթութեան եւ հետազօտութեան Կեդ
րոնի նախագահ փրոֆեսոր Սամուէլ
Շուքուրեան իր խօսքով եզրափակեց
համընդհանուր օնլայն ֆորումը:
Հիւրերը հրաւիրուեցան տօնելու
Հայկական Համացանցային Համալսա
րանի տարեդարձը:
ՀԲԸՄ Սիլիքոն Վէլիի մասնաճիւղին
կողմէ 2004 թուականին նախաձեռ
նուած ՀՀՀ կը միտի հայկական կրթու
թիւնը մատչելի եւ հնարաւոր դարձնել
բոլոր հետաքրքրուող անհատներուն:
Օգտագործելով արդի թեքնիք միջոցնե
րը եւ օգտուելով անոնց ընձեռած առա
ւելութիւններէն՝ ՀՀՀ-ը իր ուսանողնե
րուն համար կը ստեղծէ կարելիութիւն
դասերուն հետեւելու ուսանողին նա
խընտրած ժամանակացոյցով, ինչպէս
եւ հանդիպելու օնլայն ուսուցիչներուն
եւ դասընթացքին մասնակից այլ ուսա
նողներու: Աշխարհի մէջ երեւութական
կրթութեան բնագաւառի առաջընթա
ցը եւ աննախադէպ զարգացումը ի
մտի ունենալով եւ կազմակերպելով
համալսարանական մակարդակի դա
սընթաքներ, ՀՀՀ-ը կը ստեղծէ երեւու
թական հանրութիւն, ինչը կը նպաստէ
մշակութային եւ հասարակական կա
պերու հաստատման՝ Սփիւռքէն շատ
ուսանողներ ընդգրկելով:
Հ.Բ.Ը.Մ .
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Հայկական Տարիրական
Դասընթացքը
Մէկ Տարեկան
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
Յուլիս 2ին արդէն նշուեցաւ Հայ
կական Տարիրական (virtual, virtuel)
Դասընթացքի առաջին տարեդարձը
Հայաստանի մէջ, պատշաճ հանդիսու
թեամբ։
Հայկական Տարիրական Դասըն
թացքը մաս կը կազմէ Հայ Բարեգոր
ծական Ընդհանուր Միութեան կրթա
կան ծրագրին։ Հեղինակն ու տնօրէնն
է Երուանդ Զօրեան։ Համացանցային
ծրագիր մըն է, իրականացած է եւ կը
գործէ Երեւանի Պետական Համալսա
րանի մասնագէտներու եւ դասախօ
սական կազմի աշխատակցութեամբ։
Պատրաստութեան աշխատանքները
սկսած էին 2004ին, Յունիս 2009ին
դարձան գործածելի։
Դասաշրջանը կ’ընդգրկէ չորս եռամ
սեայ, իւրաքանչիւրը ինն շաբթուան
ժամանակով։ Աւարտողը կ’ունենայ
համապատասխան վկայական եւ հոն
կէ հաւաքած իր վարկերը (crédit) ըն
դունուած են համալսարանական կարգ
մը կառոյցներու կողմէ։
Կ’ուսուցանուին հայերէն, հայոց
պատմութիւն եւ հայկական մշակոյթ։
Առաջին տարեդարձի հանդիսութե
նէն մեզի հասած լուրերուն համեմատ,
դասանիւթերուն պիտի աւելնայ հայ
երաժշտութեան պատմութիւնը։ Նոյն
աղբիւրէն կ’իմանանք նաեւ որ առաջին
տարուան ընթացքին արձանագրուած
են մօտ 500 աշակերտ 35 տարբեր եր
կիրներէ։
Հայերէնի դասաւանդութիւնը տե
ղի կ’ունենայ վեց լեզուներով. անգլե
րէն, Ֆրանսերէն, սպաներէն, ռուսերէն,
արեւելահայերէն եւ արեւմտահայերէն։
Կը մտածուի մօտ ապագային թրքերէնն
ալ ներառել այս ցանկին մէջ։
Լրացուցիչ ծրագիր մըն է, որ կարելի
է օգտագործել, ըստ պատասխանատու
ներուն, նաեւ հայկական դասական կա
ռոյցով դպրոցներու մէջ։ Ուսուցիչին
ձեռքին լաւ գործիք մըն է, աշակերտը
առաջնորդելու արդիական մեթոտնե

րու մէջ հայերէն գտնելու հաճոյքին
եւ բաւարարութեան։ Չի փոխարիներ
դպրոցը, անոր միջավայրը եւ հայկա
կան իրականութիւնը։ Չմոռնա՛նք, վեր
ջապէս տարիրական (virtuel) ոլորտի
մշակոյթ մըն է հրամցուածը։ Նորու
թենէն տարուած չանտեսենք այն իրա
կանութիւնը, որ լեզու մը, մշակոյթ մը
կ’ապրին իրական պայմաններու մէջ,
կեանքին տարբեր մակարդակներու
համապատասխանող եզրերով։ Ուրեմն
չշփոթենք տուեալները. Հայկական
Տարիրական Դասընթացքը տեղ մըն է,
ուր կարելի է դիմել ստանալու համար
հայկական մշակոյթի մասին գիտելիք
ներ։ Կը դիմեն անոնք, որոնք կը զգան
ատոնց պակասը։ Ահա ասոր համար
ծրագիրը ուղղուած է չափահասներու,
գիտակից տարիքի։
Այս ծրագիրը, նուազագոյնը` խան
դավառիչ կրնանք կոչել։ Համակարգչա
յին դասընթացք, զարգացած աշ
խարհներու ապրելակերպին հա
մապատասխանող բծախնդիր կազմա
կերպչականութիւն։ Ամբողջ աշխարհը
ընդգրկող ծաւալուն հեռանկար։ ՀՏԴը
դռները կը թակէ աշխարհի որեւէ ան
կիւնը գտնուող Հայուն եւ կ’ըսէ, հոգ
մի ըներ որ հայկական դպրոց չկայ թա
ղիդ մէջ, մի ողբար որ զաւակներդ հե
ռու պիտի մնան հայութենէ. ահաւասիկ
տունդ կու գամ։ Զրկուող չկայ։ Հայկա
կան մշակոյթը այլեւս բախտաւորնե
րունը չէ միայն. բոլորինն է անխտիր։
Պահանջուող գինն ալ իսկապէս առիթ
չի տար ընկրկելու։
Կրնանք միայն հրճուիլ։
Առաջին տարին այսպէս կ’անցնի։
Նոյնն է պարագան մեծ ծրագիրներ յա
ջողցուցած ոեէ մէկուն։ Կը դիտէ տա
րիներու քրտինքով ցանուածը, առա
ջին տարին ալ կ’ուզէ վայելել երեւցող
պտուղները։ Եւ գոհանալ։ Իրաւունք է։
Կայ գործիքը աշխատցնելու տքնան
քը, ապա` բաւարարութիւնը, յետոյ կու
գայ սրբագրելու անհրաժեշտութիւնը։
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Այս մէկը ամենէն դժուարն է, հոգեբա
նօրէն։ Բայց կ’ուզենք հաւատալ որ
ծրագրին պատասխանատուները այս
հոգեբանութեան տակ ճնշուողը չեն։
Հետեւաբար, ժամանակն է վերանա
յելու, այսպիսի օգտակար ծրագիր մը
գործնականօրէն եւ մտածուած ձեւով
իրագործելու։ Վերջիվերջոյ համացան
ցը տանտիրոջ մը պէս ամեն տուն
մտնող եւ արդէն մտած գերհզօր հե
ղինակութիւն է։
Առաջին կէտը որ շլացուցիչ կեր
պով կը գրաւէ մեր ուշադրութիւնը,
դասաւանդութեան համար ընտրուած
վեց լեզուներն են` Ֆրանսերէն, անգլե
րէն, ռուսերէն, սպաներէն, արեւմտա
հայերէն եւ արեւելահայերէն։ Կը հե
տեւցնենք որ արեւելահայերէնն ու
արեւմտահայերէնը իրարմէ տարբեր
լեզուներ են, ինչպէս միւս լեզուներէն
իւրաքանչիւրը` ուրիշէ մը։
Հրաշալի առիթ մըն էր այս ծրագիրը
արհեստականօրէն իրարմէ հեռացուող
հայերէնի երկու ճիւղերը մօտեցնելու.
աւելի ճիշդը` անոնց մօտիկ ըլլալը,
անոնց նոյնարմատ ըլլալը ցոյց տալու։
Անտեսո՞ւմ է այս, թէ՞ մտածուած ձեւով
որդեգրուած քաղաքականութիւն։
Կարգ մը դասընթացքներու ծա
նօթանալու իրաւունք ստացանք եւ
այդ սահմանին մէջ մեր կարելիին չա
փով մտանք դասերու կայքին մէջ։ Տե
սանք որ, կարծես ամեն միջոց ի գործ
կը դրուի հէ՛նց փաստելու, որ գրաբար
մօր երկու զաւակները այսօր զիրար
չեն ճանչնար, եւ չճանչնալ ձեւացնելով
իրարու կը ցուցադրեն ա՛յն ինչ միւսը
ռէՖլէքսով (բնազդաբար) նոյն արտա
յայտութիւնը պիտի չունենար։
Ուզենք կամ չուզենք, նոյն արդիւնքը
չեն տար տարբերութիւններ ընդգծող
եւ նոյնութիւններ ընդգծող արարքնե
րը։ Ափսոս, հազար ափսոս, ծրագիրը
ընտրած է հայերէնի երկու ճիւղերը
տարբեր լեզու ներկայացնելու ճի
գը։ Նոյն լեզուին երկու ճիւղերը չենք
թարգմաներ մէկէն միւսին օտար լե
զուներու միջեւ կատարուածին պէս։
Կը վերածենք` շատ շատ։
«Գաւաթ» բառը արեւմտահայերէն
եւ «բաժակ»ը արեւելահայերէն չեն։ Եր
կուքն ալ հայերէն են, պարզապէս գոր
ծածութեան մէջ նրբութիւն կը կրեն։
Հոմանիշներ են։ «Կեռաս»ը հայերէն
է պարզապէս. «բալ»ին արեւմտա
հայերէնը չէ, նոյնպէս եւ «բաղնիք»ը
«լողարան»ին արեւմտահայերէնը չէ։
Այս բառերը հայերէն են եւ հաւասար
իրաւունքով տեղ ունին հայերէն լե
զուին մէջ։ Ուր մնաց որ բոլորովին
հայերէն չեն` շախմատ, ֆութպոլ, քար

տոֆիլ, կոնֆետ բառերը, որոնք ներ
կայացուած են իբր արեւելահայերէն։
Մենք գիտենք որ արեւելահայերը «տա
բատ»ին «շալվար» կ’ըսեն խօսակցա
կան լեզուին մէջ մանաւանդ. ուրախու
թեամբ նկատեցինք որ այս մէկը արե
ւելահայերէնով ալ հայերէն «տաբատ»
բառով ներկայացուած է։ Ինչո՞ւ ուրիշ
պարագաներու ալ նոյն ընտրութիւնը
չէ եղած։
Կրկնելու հաշուին ըսենք, որ բոլորին
տուները անարգել մտնելու սահմա
նուած այս ծրագիրը կրնար հեզասահ
լուծումներ բերել այն հարցերուն,
որոնք կը մտալլկեն մեզ որոշ ժամանա
կէ մը ի վեր։
Իր լեզուին մէջ միասնութիւն գտնող
ժողովուրդի մը համար պէտք է ըլլար
ասիկա։
Իր լեզուով միացած ժողովուրդի մը
մոռցուած պատկերը պէտք է լոյս աշ
խարհ հանէր այս ծրագիրը։
Ինչպիսի՛ առիթ` փախաւ գնաց սո
ղալով։
Մեր ականջին հասաւ, որ հա
մակարգչային ծրագիրներու առըն
չուած հարց է ասիկա։ Անկեղծօրէն, եթէ
ճիշդ է տրուած բացատրութիւնը, ապա
բացարձակապէս ընդունելի չէ, քանի
որ սկզբունքով, թեքնիքը կը ծառայէ
մարդուն եւ ոչ թէ մարդը` թեքնիքին։
Այլ կէտ մը. ուղղագրութիւնը։ Հա
յերէն նոր սորվող անձը պիտի կարծէ
որ արեւելահայերէնն ու արեւմտա
հայերէնը ուղղագրական տարբեր
կանոններ ունին։ Որքա՛ն պայքար կը
տարուի, ամո՛ւլ պայքար, այսօրուան
ուղղագրութեան հարցը չառընչելու
արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայե
րէնի երկճիւղ իրականութեան։ Ամեն
մարդ լեզուաբան ըլլալու ստիպուած
չէ հայերէն գիտնալու համար։ Ինչո՞ւ
այսքան դժուարացնել իրենց լեզուին
վերադառնալ ուզող մարդոց արդէն
տատասկոտ արահետը։ Պայքար մը
կը տարուի յանուն ճշդագրութեան, լե
զուի խորքային պահպանութեան, եւ
կը սպասուէր որ ՀԲԸՄի հովանաւորու
թեամբ կրթական ծրագիր մշակած պա
տասխանատուները գոնէ չշփոթեցնէին
հայերէնի մէջ նոր քայլ առնողները եւ
չներկայացնէին ուղղագրական կա
նոնները այնպէս ինչպէս կը յայտնուի
ծրագրին մէջ։ Պիտի ուզէինք արձակ
համարձակ ըսել, որ պարոն Զօրեանէն
կ’ակնկալուէր, գոնէ իբրեւ սփիւռքա
հայ մասնագէտի` եթէ ոչ աւելին, այս
կէտին մէջ ըլլալ աչալուրջ եւ դասական
ուղղագրութիւնը ներկայացնել իբրեւ
համատարած հայութիւնը շաղկապող
ուժեղ, շատ զօրաւոր, ամրապինդ կապ։

Միամի՞տ է արդեօք այս առաջարկը։
Անցնինք այբուբենի անուանումնե
րուն։ Այս դասընթացքներուն մէջ ալ
գիրերը իրենց յատուկ անուններով կը
ներկայանան արեւմտահայերէնի մէջ,
բայց կը շարունակեն անանուն ձայն
մնալ արեւելահայերէնի մէջ։ Մէկը կը
հանէ ձայն՝ լը, միւսը` կու տայ իր անու
նը՝ Լիւն, մէկը` ղը, միւսը` Ղատ, մէկը՝ գը,
միւսը՝ Գիմ, մէկը ջը, միւսը՝ Ջէ եւայլն։
Երկու ճիւղերուն մէջ գոյութիւն ունե
ցող հնչիւնային տարբերութիւններուն
մեզ կտրատող սրութիւնն ալ պիտի
բթանար, եթէ գիրերը կոչէինք իրենց
անուններով։ Տարբերութիւնը պիտի
չչքանար, անշուշտ, բայց նուազ սայթա
քիչ պիտի դառնար։ Վերջապէս լեզուն
խօսուելով կը հարթէ իր խնդիրները եւ
ոչ թէ ուսումնասիրուելով։
Կան ուրիշ նկատողութիւններ ալ,
ուղղագրական անուշադրութիւններ,
թեքնիք թերացումներ, սրբագրելի
ձեւեր (օրինակ կը գրենք Տիգրան Բ.
բայց կ’ըսենք Տիգրան երկրորդ, քանի
որ Բ.ը թուային արժէք կը ներկայաց
նէ այստեղ), ընթերցողներու ձայնա
յին միապաղաղութիւն, բայց իսկապէս
հեշտ սրբագրելի կէտեր են ասոնք եւ
չեն վիրաւորեր ծրագիրը, եթէ հարկաւ
ցանկութիւն յառաջանայ զանոնք վե
րանայելով կատարելագործելու։
Եթէ կարողանանք քիչով գոհանալու
ծակծկուած պատմուճանը մեր վրայէն
շպրտել, պիտի կարողանանք նախ եւ
առաջ տեսնել պահանջքին տարողու
թիւնը, անոր որակը, կարելիութիւննե
րը։ Այսքանը կատարած է ՀԲԸՄը պարոն
Զօրեանի անձնակազմով։ Այժմ իրեն կը
մնայ որոշել այնպիսի համազգեստ մը,
որուն առջեւ ամեն դուռ բացուի։
Մեզ միաւորող օճախը կայ։
Բանալին ալ գիտենք ուր է։
Քիչ առաջ ըսինք որ հոյակապ առիթ
մը փախաւ։
Ըսէք, խնդրեմ, որ առիթը մերն է տա
կաւին։
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