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Մեր հայրերէն մեզի աւանդուած 
ժառանգութիւններէն ամենէն շքեղը, 
ամենէն իրականը մեր գեղեցիկ, 
հարուստ եւ մեծավայելուչ 
լեզուն է, պէտք է պահպանենք 
յուզումով, հրայրքով եւ 
խանդաւառութեամբ: Ես 
վստահ եմ, որ կը 
պաշտպանենք:

МЕРОПРИЯТИЯ

§Ø³Ûñ»ÝÇÇ å³ßïå³Ý¦ ß³ñùÇó

Զապէլ Եսայեան

В 1999 году 21 февраля 
был учрежден как Междуна-
родный день языка. Каждый 
народ по-особенному от-
мечает день своего родного 
языка, ведь язык – это и есть 
душа народа. 

Կան համազգային արժեք- 
ներ, որոնց կարելի է անդրա- 
դառնալ միայն մեծագույն ակնա- 
ծանքով, մաքրամաքուր զգացո-
ղություններով, անափ սիրով ու 
նվիրումով: Նման արժեքների 
շարքում առանձնանում է մայ-
րենի լեզուն: Յուրաքանչյուր ան- 
հատ թերևս ունի մայրենիի 
վերաբերյալ իր ըմբռնումներն 
ու պատկերացումները, մայրե- 
նիի հանդեպ իր պարտավո-
րությունների գիտակցումը:

Իհարկե, լեզուն նախևառաջ 
մարդկային հաղորդակցման մի- 
ջոցն է, բայց մայրենիի պարա-
գայում լեզվի էությունը շատ 
ավելի բազմաբովանդակ է, իսկ 
գործառույթները՝ ավելի բազմա- 
զան:  Վաղնջական ժամանակնե-
րից ի վեր  հայոց լեզուն եղել է 
հայի տեսակի կերտման, հայ 
ժողովրդի մտածողության ու 
հոգեբանության ձևավորման ա- 
մենազորեղ միջոցը, համախմբել 
է հայախոս անհատներին և 
ձևավորել իրենց հայ գիտակցող 
մարդկանց հանրույթ, որը, տա-
րանջատվելով հնդեվրոպական 
լեզվընտանիքից, սկսել է իր հա- 
վերժական ու փառավոր ըն-
թացքը դարերի հոլովույթում:  
Անցել են ժամանակներ, և հայոց 
լեզուն ձեռք է բերել հայ ժողովրդին 
միավորող, ազգային դիմագիծն 
ու միասնությունը պահպանող 
գործառույթ: Միասնական, ուժեղ 
պետականությանը հաջորդել 
են մասնատվածության ժամա-
նակներ, հայոց հողի վրա (նաև 
Հայաստանի սահմաններից 
դուրս՝ Կիլիկիայում) ձևավորվել 

են անկախ ու կիսանկախ պետա-
կան առանձին միավորումներ, 
թագավորություններ ու իշխա-
նություններ, մելիքություններ, ե- 
ղել են օտարների լծի տակ 
մաքառումի դարեր, և հայ ինք- 
նությունը  պահպանվել է, ու հա- 
յության տարանջատ հատված-
ները շաղկապվել են նախ և առաջ 
շնորհիվ հայաhունչ խոսքի: Եվ 
որքան էլ բազմազան են եղել 
հայոց լեզվի դրսևորումները, 
միևնույն է, դրանք եղել են 
հայերեն, իսկ դրանց կրողները՝ 
հայեր: Իր պատմության բոլոր 
ժամանակահատվածներում Հա- 
յոց լեզուն հայակերտման ու ազգի 
համախմբման հետ միասին, ունե- 
ցել է և ունի հայապահպան առա-
քելություն: Հայտնի իրողություն 
է՝ մայրենիի կորուստը նախ 
խարխլում է ազգային ինքնագի-
տակցության հիմքերը, ապա և  
հանգեցնում է ուծացման: Մե-
ծագույն ցավով պետք է հիշենք 
մայրենիի կորստի պատճառով 
հայության հոծ զանգվածների՝ 
հայ ինքնությունից հեռանալու 
փաստերը: Հայտնի է, որ նախքան 
ցեղասպանությունը, որը եղեռնա- 
հար արեց նաև լեզուն, հայու-
թյան թուրքահպատակ շատ 
հատվածներ արդեն կորցրել 
էին մայրենի լեզուն և դարձել 
թուրքախոս: Ներկայիս Թուրքիա-
յում հայերի թուրքախոս կամ 
քրդախոս սերունդները, որպես 
կանոն, կա՛մ լիովին մոռացել 
են իրենց ծագումը, կա՛մ էլ 
օտար ինքնության կրողներ են՝ 
արմատների աղոտ հիշողությամբ 
հանդերձ: Ցավոք, լեզվի կորուս-

տը քայլ առ քայլ ազգային ինքնու-
թյան կորստի է հանգեցրել և 
հանգեցնում է նաև աշխարհի 
այլ վայրերում. հիշենք թեկուզ 
ռումինահայոց, լեհահայոց օրի-
նակները: Մայրենին ազգային 
ինքնության ամրոցն է, այն 
պաշտպանող զրահ և վահան, 
որոնց բացակայությամբ՝ ծագու- 
մով հայ լինելու մասին հայտա-
րարությունները այլ բան չեն 
վկայում, քան արմատներից հե-
ռացում ու ինքնության կորուստ: 

Հայոց լեզուն հայկական յու- 
րահատուկ մշակույթի ստեղծ-
ման փառահեղ միջոց է: Հայ մտքի 
ու աշխարհընկալման, ստեղ-
ծագործական աստվածատուր 
ձիրքի փայլատակումները ոգի 
են առել հայոց քաղցրահունչ 
բարբառով,  ապա մարմին առել 
մեսրոպյան սուրբ գրերով, դարձել 
ձեռագիր մատյան ու տպագիր 
գիրք, գիտելիք ու արվեստ, 
համամարդկային մշակութային 
ժառանգության հիմնամաս ու 
սյուն: Բանավոր ու գրավոր մշա- 
կույթի բոլոր կոթողներում հա- 
յերենը կատարյալ է: Մեր 
մայրենին պարզ ու անմիջական 
է Գողթան երգերում ու էպո-
սում, շքեղ ու կանոնավոր՝ 
Խորենացու ու Նարեկացու ձե-
ռագիր մատյաններում, ճկուն 
ու բազմաշերտ՝ Շիրակացու ու 
Հերացու գործերում, հուզական ու 
սիրառատ՝ Քուչակի ու Սայաթ-
Նովայի քերթվածքներում,  հզոր 
ու առնական՝ Վարուժանի ու 
Չարենցի երկերում… Եվ oտարն 
է Աստծո հետ խոսելու միակ 
լեզուն համարել հայերենը… Իր 
բոլոր դրսևորումներով հայոց 
լեզուն մշակութային մեծագույն 
արժեք է, հազարամյակների ըն-
թացքում սերունդների լեզվա-
կան արարումի արդյունք ու 
գանձարան, հայոց լինելիության 
միջնաբերդ:

Եվ ինչպես տունն ու հայ- 
րենիքը, այնպես էլ մայրենին 
մշտական հոգացողության, նո-
րոգման ու պաշտպանության 
կարիք ունեն: Ամեն մի ժամա-
նակաշրջան հասարակությանն 

իր խնդիրներն է առաջադրում: 
Լինելով հասարակական երևույթ՝  
լեզուն ևս իր գործառության 
ընթացքում ունեցել է և ունի 
տարաբնույթ խնդիրներ, որոնք 
եղել են և մնում են ինչպես 
մտավորականների, այնպես էլ 
հասարակության լայն շրջանակ-
ների մտահոգության ու քննարկ-
ման առարկան: 

Մայրենի լեզվի ուսուցման 
մակարդակի բարձրացումը կըր- 
թական համակարգի մշտական 
խնդիրն է և շարունակական գործ-
ընթաց է: Ներկայում այս խնդիրը 
առավել հրատապ է, որովհետև 
նկատելի է գրական լեզվի նոր-
մերի գրեթե համատարած շեղում- 
ներ, որը անխտիր դրսևորվում 
է պաշտոնական խոսքում և 
գրություններում, նույնիսկ գիտա-
կրթական և գեղարվեստական 
խոսքում, էլ չեմ շեշտում փողոցի 
լեզուն: 

Այս հարցում որակական փո- 
փոխության հասնելու համար 
հարկավոր է մշակել դասավանդ-
ման այնպիսի ծրագրեր և 
մեթոդներ, որոնց շնորհիվ սովո- 
րողները լեզվական գիտելիք-
ների հետ միասին ձեռք կբե- 
րեն անսխալ և գեղեցիկ գրական 
խոսք կառուցելու ունակություն-
ներ, իրենց մտքերը ճիշտ արտա- 
հայտելու և ըստ անհրաժեշտու-
թյան լեզուն ճկուն գործադրելու 
կարողություններ: Պատահական 
չէ, որ ոչ վաղ անցիալում դըպ-
րոցներում դասավանդվում էր 
ճարտասանությունն ու վայելչա-
գրությունը, որոնք հայերենի 
նկատմամբ առանձնակի սեր 
ձևավորելուն էին միտված: Պա-
կաս  կարևոր չեն նաև կրթական 
համակարգում գործածվող ու- 
սումնական նյութերի, դասագրքե-
րի լեզվական առումով անթերի 
 լինելը: Կարծում ենք՝ ցանկացած 
դասագիրք հրատարակվելուց 
առաջ պետք է ենթարկվի 
լեզվական լրջագույն փորձա-
քննության՝ մանավանդ, որ երկ- 
րում կա տաղանդավոր լեզվա-
բանների կարևոր բանակ: 
Լրջագույն խնդիր է Սփյուռքի 

հայկական դպրոցների պահպա- 
նությունը, դրանցում հայերենի, 
հայագիտական մյուս առարկա- 
ների ուսուցման մակարդակի 
բարձրացումը: Ցավոք, առկա է 
որակյալ մանկավարժների մեծ 
պակաս, օբյեկտիվ պատճառ-
ներով չկան միասնական կրթա- 
կան ծրագրեր և դասագրքեր:  
Որքան էլ ՀՀ Սփյուռքի նախա-
րարությունը ջանում է աջակցել 
սփյուռքահայ դպրոցին, ձեռ-
նարկում է գործուն միջոցներ, 
գործակցում է ազգային կառույց-
ների, հայ եկեղեցու, պետական 
այլ մարմինների հետ, շարունակ 
գործադրում է սփյուռք-հայրենիք 
կապերի ամրապնդման բազմա- 
զան եղանակներ, նպաստում 
հայաստանյան գիտակրթական 
համակարգում արևմտահայերե- 
նի ուսուցման և ուսումնա- 
սիրության կենտրոնների ձևա-
վորմանը, արևմտահայերենի դա- 
սագրքերի և ձեռնարկների ըս- 
տեղծմանը, հայրենիք եկած մեր 
ազգակիցների խնդիրների կար- 
գավորմանը և այլն, այնու-
ամենայնիվ, թվում է, անհրաժեշտ 
է որոնել ու գտնել Սփյուռքի 
հայկական դպրոցներին համա-
կարգված օժանդակություն ցու-
ցաբերելու առավել արդիական ու 
արդյունավետ նոր եղանակներ ու 
միջոցներ:

Հայապահպանության մնա-
յուն առանցքը և ողնաշարը մայ- 
րենի լեզվի իմացությունը, պահ-
պանումն ու զարգացումն է, 
ուստի դիմում եմ հայրենաբնակ 
ու աշխարհասփյուռ հայ երի-
տասարդներին և հարազատորեն 
կոչ անում.

Թանկագիններս, սովորե՛ք մեր 
ոսկեղենիկ լեզուն, խոսե՛ք հա- 
յերեն, սիրե՛ք ու պաշտե՛ք Մայ-
րենին իբրև սրբություն սրբոց, 
իբրև մեր ազգային ինքնության 
և լինելիության վկայական: Եկեք 
ազգովի պահենք ու պահպանենք 
մեր լեզուն՝ մեր Հայրենիքը:

 (տպագրվում է կրճ.)

Հրանուշ Հակոբյան
ՀՀ Սփյուռքի նախարար 

Несколько лет подряд по 
инициативе учителей гимна-
зии №14 этот день  отмечался  
в Музее Русской-армянской 
дружбы.

Стало традицией прово-
дить этот день в торжественной 
обстановке, по-настоящему 
празднично, на всех тех языках, 

которые преподают ростовским 
гимназистам высококвалифи-
цированные преподаватели. А 
это – русский, армянский, ан-
глийский, французский и не-
мецкий.

Настал долгожданный день, 
которого так ждали дети, ро-

дители, учителя. Все старались 
хорошо подготовить  свои кон-
цертные номера. 

Концерт, проходивший в ак-
товом зале гимназии, начал-
ся с представления  могучего, 
прекрасного, родного русского 
языка: 

Родной язык – богатое 
наследство, 

Пришедшее из глубины веков.  
Ты отражаешь мысли 

человека, 
Ты помогаешь выразить 

любовь.

В исполнении гимназистов 
зрители слушали и читали на 
большом экране высказыва-
ния великих людей, писателей о 
языке, о его красоте и могуще-
стве, о роли и значении родного 
языка в жизни каждого челове-
ка. Ученики умело, красиво, за-
дорно пели песни, читали стихи, 
инсценировали сценки на всех 
языках, которые изучают в сво-
ём родном образовательном 
учреждении. В концертной про-
грамме было 20 номеров, и все  
они были посвящены языку и 
Родине, любви к жизни. 

На разных языках звучали 
патриотические песни. 4 «а» 
класс под руководством класс-
ного руководителя Анны Алек-
сандровны Зикеевой предста-
вил военную – патриотическую 
композицию сразу на трёх язы-
ках – на русском, английском 
и армянском. Содержательная, 
трогательная, волнующая ком-
позиция и артистичное высту-
пление детей вызвали слёзы у 
многих зрителей.

Зву ча ли по любившие -
ся песни: на русском языке - 
«Песня о России», на англий-
ском – «Катюша», «О свободе и 
любви», на французском языке 
– «Подмосковные вечера», на 
немецком – «О любви к жизни», 
и многие другие произведения.

А ансамбль армянской пес-
ни детского творческого объ-
единения «АЙГ» выступал с 
тремя песнями на родном ар-
мянском языке: «Айастан-Ар-
мения», «Айреник – Родина», 
«Марш армянского кружка». На 
экране демонстрировались вы-
сказывания знаменитых людей 
об армянском языке.

Александра СИМАВОНЯН,
Руководитель музея

 Гимназии №14,
учитель армянского языка

Я ВАМ, ВАМ ГОВОРЮ, 
АРМЯНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ — 
ИЗУЧАЙТЕ ДЕСЯТЬ ЯЗЫКОВ, 
НО ВАШ ЯЗЫК И ВАШУ ВЕРУ
УСТОЙЧИВО ХРАНИТЕ.

Хачатур Абовян


