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Մեր ազգն այսօր երեք անփոխարինելի գանձ ունի՝ հայի գենը, բնօրրանում
վերընձյուղված այս փոքրիկ պետությունը (ներառյալ Արցախը) և մայրենի
լեզուն: Որն էլ վտանգվի՝ մյուսները երերալու են: Այժմ ամենավտանգվածը
հայոց լեզուն է՝ արևմտահայերենը դրսում, գրական արևելահայերենը՝
ներսում: Ուրեմն պարտավոր ենք սթափվել, պատճառները հայտնաբերել և
համադարման գտնել:
Ինքներս մեզ հաճախ ենք դատափետում օտարամոլ լինելու համար,
իրականում հայն ի բնե ոչ թե օտարասեր է, այլ նորասեր. մոլորակի որ
անկյունում էլ լինի՝ սիրում է առաջ նայել, ստեղծել անկրկնելի արժեքներ,
սկզբնավորել յուրօրինակ ոճեր և ուղղություններ:
Բայց եթե այլ ոլորտներում այդ արժանիքը հրաշալի կամ պակաս
պտուղներ է տալիս՝ լեզվում ճիշտ հակառակն է անում՝ գրավում է գրական
հայերենի տեղը կամ պարզապես այն խոշտանգում է: Իր չար գործն է անում
նաև բարբառների, զանազան խոսվածքների ու ժարգոնների ազդեցությունը,
մեկ խոսքով՝ համատարած անհոգությունը, և մեր լեզուն դրսեկ ու այլազան
ազդեցություններից զերծ պահելն արդեն վերածվել է ազգային
անվտանգության հրամայականի: Թող այս միտքը չափազանցություն չթվա,
քանզի հայերենն է հայի ինքնության վկայականը, նրա հաղթանակների
գլխավոր կռվանն ու հարատևման երաշխիքը:
Ո՞վ է հայը՝ առանց հայերենի, ի՞նչ է հայ մշակույթը՝ առանց հայագիր գրքի:
Չկա հայոց լեզուն՝ չկան հայն ու Հայաստանը:
Այս գիտակցությունն էր, որ մի քանի տարի շարունակ ինձ ստիպեց
հավաքել-գրառել խմբագրածս նյութերում, մամուլում, գրքերում ու
հեռուստաեթերում կուտակված լեզվական անհամար աղավաղումները:
Գոյացել էր մի ահռելի նյութ, որը հաղթահարելու համար ոչ միայն
գիտելիքների օվկիանոսում նավելու փորձ, այլև ծով համբերություն էր պետք:
Փառք Աստծո, մտադրությունս արդեն իրականություն է դարձել, և այժմ
ներկայացնում եմ հայերենը կործանող սխալները՝ միաժամանակ
առաջարկելով ճիշտ տարբերակները:
Հոդվածաշարը գրելիս ես հատուկ միտումով ձեռնպահ եմ մնացել
լեզվաբանական մանրակրկիտ հիմնավորումներից: Բանասիրական
կրթություն ունենալով և ամբողջ կյանքում լեզվի խնդիրներով հետաքրքրված
լինելով, իհարկե, կարող էի քերականական օրենքների զորահավաք անել,
սակայն դրա կարիքն ամենևին չկա: Նախ՝ ավելի ճիշտ կլինի, եթե ընթերցողն
ինքը դասագրքեր ու բառարաններ բացի, դա կամրակայի նրա հիշողությունը,

այնուհետև՝ անմիջական խոսքն ավելի տպավորիչ է. ինչը հնարավոր չէ անել
երկար-բարակ, խրթին դատողություններով, այն կանի արագ և մեկընդմիշտ:
Նման մի վերլուծություն կամ երևի հանդգնություն ասեմ, պարտավոր եմ
կատարել մեկ այլ պատճառով: Սովորաբար լեզվի հարցերն արծարծում են
հմուտ լեզվաբանները, ովքեր բնականաբար նրա կանոններն ամենալավը
գիտեն: Բայց մի ցավալի հանգամանք կա` նրանք գրեթե միշտ մնում են
տեսության սահմաններում, գեղարվեստական գրականություն կամ թեկուզ
լրագրություն չեն ստեղծում, այսինքն կենդանի լեզվի կրողներ չեն դառնում:
Այդ պատճառով հաճախ անհաղորդ են մնում զարգացման միտումներին և
երբեմն էլ կռիվ են հայտարարում նորարարներին. երբ առաջին անգամ իմ
հոդվածներում օգտագործեցի «շրջանառել», «թերիմաց», «տեսանյութ»,
«հանդիսատեղի», «ազգակազմ», «ցնցադեպ» և այլ բառեր՝ դարձա որոշ
մասնագետների ուղղակի հարձակման թիրախը (օտարամուտ 4000 բառերի
շարքում դրանք ընդգրկված են իմ «Գործածական բառացանկում», որը
տպագրվել է ՀՀ սփյուռքի նախարարության դրամաշնորհով՝ «Էդիթ Պրինթ»
հրատարակչությունում, 2013-ին):
Լրագրողի և արձակագրի աշխատանքը մշտապես զուգորդելով
խմբագրականին՝ ես գլխովին մխրճվել եմ մեր լեզվի ծալքերի ու շերտերի,
անկումների ու վերելքների, նրբությունների ու ոլորանների մեջ: Թերևս այդ է
պատճառը, որ սխալներից բացի՝ ցավով եմ ընկալում նաև հայերենի մասին
հնչող անմտած, հիմնականում՝ միտումնավոր կարծիքները: Վերջերս
իմաստասեր ինքնահռչակված մի գրագետի հարցազրույց կարդացի, ուր նա
առանց թաքցնելու ուզում էր ապացուցել, թե հայոց լեզուն «կոնսերվատիվ» է,
նրանով հնարավոր չէ խոր մտքեր արտահայտել, լիարժեք
թարգմանություններ ստեղծել, ավելին, այն խանգարում է մեր պետության
զարգացմանը: Նրա քարոզի իմաստն այն էր, որ հայերենը պետք է լցնել
օտարաբանություններով, եզրույթները չհայացնել, նորաբանություններ
չստեղծել, այսինքն մեր լեզվական ամբողջ հարստությունը պահածոյացնել:
Չեմ վիճի, որովհետև շատ լավ հայտնի է նման «դատողությունների»
իսկական ակունքը կամ որ ավելի իրական է` նման ականների տեղադրման
դրդապատճառները, միայն ուզում եմ հայտարարել` ինքս հոդվածներ կամ
գրական ստեղծագործություններ գրելիս երբեք օտար բառերի կարիք չեմ
զգում, հայերենն իրեն ապավինողին բոլոր հնարավորություններն ընձեռում է,
այդ թվում` նոր բառեր ու արտահայտություններ ստեղծելը: Մեր շատ
գրողների երկեր լի են մտքի սլացքներով, բարդ դատողություններով,
համամարդկային խոկումներով, և դրանցում իշխում է գունագեղ, իմաստուն ու
ճկուն հայերենը: Բոլոր հիմքերն ունեմ կասկածելու, որ հենց այս որակներն են
արթնացրել հայոց լեզվի հակառակորդներին, հենց նրանց դիվային ու
դավադիր ջանքերն են ասպարեզը հագեցրել տգետների մոլեգնող բանակով:
Այդուհանդերձ բավարար հիմքեր ևս ունեմ համոզված լինելու, որ այս
վիճակը կարելի է շատ կարճ ժամանակում հաղթահարել` հայերենին

վերադարձնել իր շուքն ու զորությունը: Վերացնելով ներքոբերյալ
թերությունները` հայերենը զարգացման նոր խթան չէ, թռիչք կպարգևի իր
կրողին` հայ ժողովրդին: Ահա թե ինչու է հրատապ սխալների այսօրինակ
ուղղումը:
Եվ մինչև բուն առաքելությանս դառնալը` ուզում եմ մեր պատկան
ատյանները տնօրինողներին մի խորհուրդ տալ. լավ է, որ մենք լրագրություն
ուսուցանող բազմաթիվ կրթօջախներ ունենք, բայց արդեն հրատապ է
դրանցում խմբագրական տարրական գիտելիքներ տալը, այսինքն հատուկ
մասնագետ - խմբագիրներ կրթելը: Հասկանում եմ, թե այդ գործն
իրականացնելու համար կադրային ինչ խոչընդոտ է ծառանալու, սակայն այլ
ուղի չկա:
Հարկավոր է կենտրոնացնել դեռևս առկա ներուժը, այն ներդնել կրթական
գործընթացում, որպեսզի ամենամոտ ապագայում հնարավոր լինի բոլոր
խմբագրությունները և հեռուստառադիոծրագրերն ապահովել խմբագրի
հաստիքով: Նման մասնագետների կարիք ունեն նաև պետական մարմինները,
խորհրդարանը, հասարակական կազմակերպությունները, էլ չենք խոսում
կրթական համակարգի մասին, որը պետք է բավարար մակարդակ ունենա
առաջին հերթին: Թեկուզ մեկ ուսուցիչ կամ դասախոս չպետք է սխալ
հայերենով դասավանդի:
Ստեղծագործական ամբողջ փորձս վկա բերելով հավաստիացնում եմ, որ
առանց նման քաղաքականության հայոց լեզուն իսկապես անդառնալիորեն
կխաթարվի:
Մի խորհուրդ էլ լրատվամիջոցների ղեկավարներ նշանակող
պաշտոնյաներին ու սեփականատերերին. երբ հայերեն թերթի, ամսագրի կամ
հեռուստառադիոծրագրի ղեկավար եք նշանակում՝ նախապես լիովին
համոզվեք, որ նա հայկական կրթություն է ստացել, այսինքն գրում, կարդում և
մտածում է հայերեն: Ոչ թե անտեսանելի կախարդները, այլ հենց հայկական
լրատվամիջոց ղեկավարող «ռուսահպատակներն» են մեր լեզվի թշնամիները:
Ինչպիսին իրենց մակարդակն է (ազգային նկարագրի մասին չխոսենք՝ դա
բացակայում է)՝ այնպիսի լեզվով էլ լցնում են վստահված լրատվամիջոցը՝
ժարգոն, բարբառ, ռուսախառն շփոթ...
Այդ արհավիրքի դեմ մի քանի լավ խմբագիրները կամ լրագրողները
պարզապես անզոր են: Անշուշտ հայկական կրթություն ասվածը ևս շատ քիչ է՝
այդ դպրոցն անցած մարդն անպայման պետք է լինի խորիմաց և սրտացավ:
Մեր լեզվի փրկության մասին պետք է մտածեն բոլոր հայ
մտավորականները՝ հետևողականորեն կասեցնելով սխալների ու
աղավաղումների ներկա հորձանքը: Նրանց լրացումներն անվերապահորեն
տեղ կգտնեն հաջորդ հրատարակությունում:
Ուզում եմ հուսալ, որ սա նախևառաջ մի փոքրիկ, գործնական ձեռնարկ
կդառնա ինչպես թարգմանիչների, ապագա և գործող լրագրողների,
հաղորդավարների ու արվեստագետների (հատկապես դերասանների),

այնպես էլ մեղմ արտահայտվենք` ոչ այնքան առաջադիմող հանրային
գործիչների համար: Կամա թե ակամա` հանրության այս շերտերն են
ուղղորդում լեզվի ընթացքը թե դեպի առաջ, թե դեպի հետ: Իսկ որ լեզուն պետք
է զարգացնեն խելոք-գիտակները, ոչ թե թեթևսոլիկ-անգետները` կարծես թե
կասկածանքի առարկա չէ:
Համոզված եմ՝ միատեղ ջանքերով կհասնենք ցանկալի արդյունքի և
իմաստունի նման ստիպված չենք լինի թևաթափ աղաղակել. «Այդ դո՞ւ ես, ո՜վ
տգիտություն, ես գիտեի, որ վերջիվերջո ինձ հաղթելու ես»:

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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