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Հայկական Վիրտուալ Համալսարան
Ավարտվեց երրորդ ուսումնական տարին

Լսենք ՀՎՀ տարբեր խմբերից
մեկական ուսանողի.
- Ինչու± եք ուսումնասիրում
հայերենը:
- Ինձ դուր են գալիս հայկական գրերը, ինչպես նաև հայերենի հնչողությունը: Ես եղել եմ
Հայաստանում և կուզենայի որոշ
ժամանակ այնտեղ ապրել և աշխատել, իսկ դրա համար ցանկալի է իմանալ լեզուն: (Պավել
Նարկևիչ)
- Ես հայ եմ, սակայն ծնվել և
մեծացել եմ Ռուսաստանում: Թեև
տիրապետում եմ հայերենին, բայց
ցանկանում եմ ավելի լավ իմանալ. չէ± որ իմ կրթությունն, այնուամենայնիվ, ռուսական է: Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ
պիտի լավ իմանա մայրենի լեզուն
(Կարինե Դանիելյան)
- Հայրս հայ է, բայց ես
ապրում եմ մորս հետ, իսկ նա
ազգությամբ ռուս է: մայրս հայերեն հասկանում է, սակայն չի
խոսում: Հայաստանում շատ հարազատներ ունեմ, իսկ Ռոստովում՝ շատ հայ ընկերներ: Ուզում եմ
հասկանալ նրանց: Բացի այդ, ես
նույնպես ինձ հայ եմ համարում:
(Ղազարյան Արմեն)
- Իմ հայրը հայ է, Դաղստանից
է: Մայրական պապս նույնպես
հայ է, Դոնի հայերից: Ինչ-

պես տեսնում եք, ես էլ հայ եմ:
Այդ պատճառով: (Օգանեզովա
Ասյա)
- Իմ՝ ազգությամբ հայ հարազատների հետ չեմ ուզում օտար
լեզվով շփվել: (Սարուխանյան Կարինե)
- Ես համշենահայ եմ, իմ բարբառը գիտեմ, ուզում եմ գրական
հայերենին տիրապետել: (Հակոբյան Սվետլանա)
- Ինչու± ընտրեցիք հատկապես Հայկական վիրտուալ Համալսարանը: Ի±նչն է այստեղ Ձեզ
դուր գալիս:
- Վաղուց ուզում էի սովորել,
իմ ծանոթներից մեկը խորհուրդ
տվեց գալ այստեղ: Ես նրան շնորհակալ եմ այս խորհրդի համար:
Դասերի մինչև ընկած օրերին
հասցնում եմ կարոտել հայերեն
լեզվին, թեև ես ռուս եմ: (Պավել
Նարկևիչ)
- Ինձ այստեղ ամենից շատ
դուր է գալիս մթնոլորտը: (Սարուխանյան Կարինե)
- Բացի քոլեջից, ես հաճախում
եմ նաև «Սուրբ Կարապետ» կիրակնօրյա դպրոցը: Եթե անկեղծ լինեմ՝ ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ
ընտրել եմ ուսուցչին: Իսկ կոնկրետ քոլեջում դուր են գալիս
ինտերակտիվ դասերը: (Ղազարյան Արմեն)

- Կա որոշակի համակարգ,
ծրագիր: Պարբերաբար քննություններ ենք հանձնում, հասկանում ենք, թե ուր ենք հասել,
դեռ ինչքան պիտի սովորենք:
Ամեն ինչ շատ հստակ է: Մենք
չենք զբաղվում ինքնագործունեությամբ, այլ իսկապես հիմնավոր
կրթություն ենք ստանում: (Կարինե Դանիելյան)
- Ամենից շատ ինձ դուր են
գալիս մեր միջոցառումները: Հաճելի է գիտակցել, որ մեր ուսուցիչը, ինչպես նաև օն-լայն համակարգողները չեն ափսոսում իրենց
ազատ ժամանակը, հանգստյան
և անգամ տոն օրերը: Մեր միջոցառումներն ամեն անգամ զարմացնում են իրենց անսպասելիությամբ: Երբեք չեմ մոռանա
սիրիահայերի խոհանոցի օրը:
Ինձ զգում եմ համայնքի հոգատարության ներքո: Շնորհակալ
եմ: (Հակոբյան Սվետլանա)
- Ես սովորում եմ այստեղ,
քանի որ երկար ժամանակ
փնտրել եմ բարձր որակավորում
ունեցող մասնագետի և գտել եմ:
Ուզում եմ շնորհակալություն
հայտնել հայկական համայքին
մեր ուսուցչի համար: Երբեք ոչինչ
անուշադրության չի մատնվում,
ամեն մի մանրամասնություն մեզ
բացատրվում է: Հայերենը շատ
դժվար լեզու է, առանց նման
մասնագիտական օգնության այն
անհնարին է սովորտել: Կոնկրետ
ինձ համար ամեն-ինչ իդեալական
է: (Օգանեզովա Ասյա)
- Ի±նչ կուզենայիք ավելացնել: Մենք ողջունում եք կառուցողական քննադատությունը:
- Կցանկանայի, որ ժամանակ
առ ժամանակ լինենք լեզվական
միջավայրում, ոչ միայն ամռանը և ոչ միայն Սփյուռքի նախարարության ծրագրով, ինչպես
հիմա պիտի գնանք շուտով: Առաջարկում եմ մեր ուժերով դեպի Հայաստան ուղևորություններ
կազմակերպել: Ես ուսանող եմ,

ուսումնասիրում եմ զբոսաշրջությունը: Կարող եմ օգտակար
լինել: Ավելին՝ խոստանում եմ
կազմակերպել: (Պավել Նարկեվիչ)
- Եթե կարողանայի ՀՎՀ կայք
մտնել ոչ միայն համակարգչից,
այլ նաև հեռախոսից, լավ կլիներ:
Ավելի հաճախ կկարողանայի դասերը նայել: (Ղազարյան Արմեն)
- Կուզենայի, որ տարբեր թեմաներով բաց դասեր լինեին:
Սպասում եմ, թե երբ կբացի
հայերենի խոսակցական ակումբը: Դուք մեզ խոստացել եք, որ
սեպտեմբերին արդեն կունենանք
այդպիսի ակումբ: Լիահույս եմ:
(Օգանեզովա Ասյա)
- Կուզենայի ամբողջ քոլեջով
գնանք Հայաստան էքսկուրսիոն
որևէ ծրագրով: Կարող ենք ինքներս մշակել ծրագիրը: (Դանիելյան Կարինա)
- Լավ կլիներ, եթե օր ու
մեջ գայինք հայերենի դասերի:
Ափսոս, որ մենք՝ ուսանողներս,
կամ աշխատում են, կամ սովորում
բուհում և այդ պատճատով հայկական քոլեջի դասերի հաճախում
ենք շաբաթը երկու անգամ, իսկ
ոմանք նույնիսկ մեկ անգամ:
(Սարուխանյան Կարինե)
- Այն, ինչ առաջակրում է
ՀՎՀ-ն, ինձ լիովին գոհացում է:
(Հակոբյան Սվետլանա)
Այսպիսով, ՀՎՀ Դոնի-Ռոստովի բաժանմունքում մեկ ամիս
հետո կսկսվի արդեն չորրորդ
ուսումնական տարին: Ովքե±ր են
մեր ուսանողնորը. ազգությամբ
նրանք հայրեր են կամ ռուսներ:
Քոլեջում սովորում են նաև մի
վրացուհի և գերմանուհի: Վերջինս
լեզվաբան է և ուսումնասիրում է
հայերենը մասնագիտական հետաքրքրությունից դրդված: Մեր
այլազգի սովորողներն ուսանում
են մեր լեզուն անձնական պատճառներով՝ ապրելով հայկական
ընտանիքում կամ շրջապատված
լինելով հայ ընկերներով: Նրանց
մի մասն ուզում է հասկանալ իր

իսկ երեխայի լեզուն, անգամ՝
թոռան: Ի դեպ, պետք է նշեմ, որ
ամենաջանասեր ուսանողները
հայ աղջկա կամ տղայի սիրահարված երիտասարդներն են …
Ուսանողներին մի այլ հոծ
խումբ են կազմում խառն ամուսնություններից ծնված զավակները, ում ընտանիքում խոսում
են ռուսերեն: Հարկ է նշել, որ
ազգությամբ հայ ծնողը ևս
երեխայի հետ խոսում է ռուսերեն՝
ապագայում լեզվական դժվարությոններ առաջացնելով երեխայի համար: Երրորդ խումբը հայ
ընտանիքի և հայախոս ծնողների
զավակներն են: Նրանք լավագույն
դեպքում տիրապետում են հարազատ բարբառին, սակայն ստացած լինելով ռուսական կրթություն, միայն՝ կենցաղային մակարդակով: Առանձին դեպքերում, անգամ վատ տիրապետելով ռուսերենին, ծնողները այդուհանդերձ երեխայի հետ խոսում են
ռուսերեն և առաջանում է զավեշտական իրավիճակ, երբ ծնողները գրեթե չգիտեն ռուսերեն
իսկ երեխան՝ չգիտի հայերեն:
Տարիքային իմաստով մեզ մոտ
սովորում են քսանից երեսուն
տարեկան երիտասարդներ՝ հիմնականում երեկոյան կամ հանգըստյան օրերին:
Այս երեք տարիների ընթացքում հայոց գրերը սովորել են 147
ուսանողներ: Նրանց մեծ մասը
հաղթահարում են առաջին երեք մակարդակներ՝ սկզբնական,
տարրական և հիմնական: Հետագա ավելի բարձր մակարդակները
հաղթահարում են ավելի քիչ
թվով ուսանողներ: Հավանաբար
սա կարելի է բացատրել լեզվական միջավայի բացակայությամբ
և ստացած գիտելիքների գործնական կիրառման սահմանափակ
հնարավորությամբ: Չէ± որ հայերենն այստեղ ոչ թե անհրաժեշտություն է, այլ՝ հոգու կանչ:
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АКТУАЛЬНО

Презентация в Москве «Черной
книги» о геноциде армян
Недавно в Храмовом
комплексе
Армянской
Апостольской Церкви в
Москве прошла презентация «Черной книги», рассказывающей о турецких
преступлениях конца XIX
века и о геноциде армян
в Османской империи в
1915 году. Книга была издана при содействии Фонда «Правовые технологии
XXI века».
Ценность «Черной книги» заключается в том, что
она открывает для русскоязычного читателя новые
и малоизвестные факты
об отношении знаменитых
людей к фактам преступлений и насилия турецких
властей над армянским
населением.
Все авторы книги –
иностранцы:
русские,
французы, англичане, американцы, итальянцы, немцы, бельгийцы, швейцарцы, датчане, шотландцы,
норвежцы, болгары, эстонцы, евреи, арабы, чехи,
поляки, иранцы, грузины,
даже турки.
В своем выступлении
президент Фонда «Правовые технологии XXI века»,
бывший Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов
рассказал о всемирном
значении книги, которая
раскрывает преступления
в Османской империи в
отношении армян, а также
о том, что «Черная книга»
полностью освещает тра-

гические события конца
XIX – первой четверти XX
века, вследствие которых
было истреблено два миллиона армян, разграблено
и присвоено все имущество мирного населения.
В результате этого в Западной Армении не осталось ее коренных жителей,
а остатки обездоленного и
осиротевшего армянства
рассеялись по планете – и
это произошло на глазах
именуемого цивилизованным мира, на заре просвещенного XIX века.
Посол
Республики
Армения в Российской
Федерации Олег Есаян в
своей речи горячо поблагодарил президента Фонда «Правовые технологии
XXI века» Юрия Скуратова,
вице-президента Фонда
Норайра Манукяна и составителя книги Альберта

Исояна за издание данной
книги.
Посол Армении Олег
Есаян также отметил, что
составители «Черной книги» – люди разных профессий, разного рода занятий:
писатели, историки, дипломаты,
путешественники,
миссионеры, журналисты,
государственные и военные деятели. Многие из них
стали живыми свидетелями
этих событий. И ее выход в
канун столетия печального юбилея – геноцида армян в Османской Турции
– еще один шаг, который не
только доказывает последовательность
характера
совершенных Турцией чудовищных преступлений по
отношению к своим христианским и немусульманским
подданным, но и обоснованно обвиняет турецкую
империю в планировании,
организации и осуществлении первого в истории человечества геноцида.
Идея создания «Черной книги», отбор авторов
и публикуемых материалов,
принадлежат литературоведу, издателю Альберту
Исояну. В завершение презентации Альберт Исоян
заявил, что непосредственная цель книги – показать
несостоятельность и бесперспективность турецкой
политики отрицания преступлений против армянского народа устами объективных представителей
многих стран.

Мигрантам, въехавшим в Россию как
туристам, будет отказано в работе:
Путин подписал соответствующий закон
Президент РФ Владимир Путин
подписал закон, запрещающий выдавать мигрантам разрешение на
работу, если они въехали в страну
как туристы. Документ опубликован
на официальном портале правовой
информации. Этот закон предусматривает, что иностранному мигранту,
приехавшему из страны, с которой у
России установлен безвизовый режим, в том числе и Армении, может
быть выдано разрешение на трудовую деятельность только в том случае, если он заявил в миграционной
карте работу как цель своего въезда
в страну, сообщает РИА Новости.
До этого законом не запрещалось
указывать одну цель въезда в РФ, а
фактически заниматься чем-то другим.
Хоть за ложные сведения о цели визита
была установлена административная ответственность – штраф от двух до пяти
тысяч рублей (от 60 до 145 долларов) с
возможностью депортации, но так как
базового запрета в законе не установлено, наказание применяться не могло. С
подписанием же нового закона подобные
нарушения будут отслеживаться более
тщательно.
17 июля начальник Государственной
миграционной службы Министерства территориального управления Армении Гагик
Еганян сообщил, что Армения до 10 августа ратифицирует соглашение с Россией о
порядке пребывания граждан на территории двух стран.
По итогам прошедших 11-го июля в
Сочи переговоров премьер-министров
Армении и России Овика Абрамяна и
Дмитрия Медведева главы миграционных
служб Армении и России подписали межправительственное соглашение о порядке
пребывания своих граждан на территории
двух стран. Соглашение дает возможность
гражданам Армении и России находиться
на территории другого государства в тече-

ние 30 суток без постановки на миграционный учет.
«Ранее иностранные граждане, в том
числе граждане Армении, при въезде на
территорию России должны были встать
на учет в течение 7 дней. Соглашением
предусмотрено продлить срок до 30 дней,
что создает более благоприятные и комфортные условия для граждан Армении», –
сказал Еганян. По его словам, в противном
случае граждане Армении считались нарушителями законодательства и им могли
запретить въезд на территорию России.
Он также отметил, что в повестке представлен и второй документ относительно
формирования рынков труда. Согласно документу, граждане Армении смогут устроиться на работу в России без дополнительных разрешений и пошлин, приравниваясь
к гражданам РФ.
«Этот вопрос был обсужден на встрече
премьеров. Армянская сторона завершила
подготовку и готова к подписанию, однако
российская сторона еще не завершила
процедуры оформления из-за определенных оговорок, которые не являются принципиальными. Дмитрий Медведев пообещал взять вопрос под личный контроль и
урегулировать его в кратчайшие сроки»,
– сказал Еганян.

