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Երախտագիտութիւն 

 

 
Սոյն տեղեկագրութիւնը հիմնուած է համաժողովին քննարկուած 

եւ արտայայտուած միտքերու նոթագրութիւներուս վրայ, բայց նաեւ 

օգտուած եմ Թոմ Սամուէլեանի, Վարդան Մատթէոսեանի եւ Անուշ 

Թրվանցի նոթերէն: Շնորհակալ եմ իրենց ազնիւ աջակցութեան 

համար: Երախտապարտ եմ նաեւ Արմենակ Եղիայեանին, որ 

խնդրանքիս ընդառաջելով, սոյն տեղեկագրութեան նախնական 

տարբերակը կարդաց եւ շահեկան ցուցմունքներ ըրաւ: 

Շնորհակալութիւն Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկի Հայկական 

բաժնին՝ իրենց նիւթական օժանդակութեան համար եւ մանաւանդ 

Ռազմիկ Փանոսեանին՝ իր բարոյական աջակցութեան համար:  

 

Մասնաւոր շնորհակալութիւն գործընկերոջս՝ Թէո վան Լինթին, 

իր յարատեւ զօրակցութեան եւ խանդավառ աջակցութեան համար:  

 

Խորհին շնորհակալութիւն բոլոր մասնակցողներուն. առանց 

իրենց անհատական եւ հաւաքական ներդրումին անկարելի պիտի 

ըլլար նման որակով, մակարդակով եւ արդիւնքով հաւաք մը 

իրագործել:  

  

 Հրաչ Չիլինկիրեան 
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Ինչո՞ւ այս աշխատանոց-համաժողովը 

 

Արեւմտահայերէնի կենսունակութեան կապուած բազմաթիւ խնդիրներն ու անոնց 

լուծումներու որոնումը լուրջ մտահոգութեան առարկայ են։ Սփիւռքի գոնէ կարգ 

մը ազգային, մշակութային ու կրթական գործիչներ, մտաւորականներ, գրողներ ու 

Սփիւռքահայութեան ապագայով հետաքրքրուած անձեր այս նիւթով զբաղած են: 

Վերջին տարիներուն UNESCO-ի «վտանգուած լեզուներու» ցանկին մէջ յայտնուած 

արեւմտահայերէնի ապագան՝ այսօր դարձած է մամուլի ու հասարակական 

զրոյցներու հիմնական հարցերէն մէկը։ 

 

 Վերջին տարիներուն կան շարք մը նախաձեռնութիւններ, ինչպիսին են Գ. 

Կիւլպենկեան հիմնարկութեան Հայկական բաժնի կողմէ հովանաւորուած 

ծրագրերը, որոնք լրջօրէն սկսած են ուսումնասիրել. օրինակ՝ Սփիւռքի 

դպրոցներու իրավիճակը, արեւմտահայերէնը որպէս դասաւանդութեան լեզու եւ 

անոր կապուած բազմակողմանի հարցերն ու լուծումներու կարելութիւնները: 

 

Բայց եւ այնպէս 21-րդ դարու պարտադրուած ու կամայ թէ ակամայ 

ստեղծուած քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական իրականութիւններն ու 

հանգամանքները ազդեցութիւն ունին նաեւ արեւմտահայերէնի ապագային վրայ: 

Լեզուն դասաւանդելէ ու խօսելէ անդին՝ արեւմտահայերէնի ապագան 

պայմանաւորուած է արեւմտահայախօս մշակոյթի կենսունակութեամբ, որ կը 

պահանջէ, ի շարս այլ գործօններու, արեւմտահայերէնով մտածող, ստեղծող, գրող, 

հրատարակող զանգուած մը:  

 

Նման հարցերու շուրջ կեդրոնանալու ու քննարկելու միտումով` 21‒23 

յունուար 2016-ին տեղի ունեցաւ «արհեստանոցային» հաւաք մը, որ մէկտեղեց 

արեւմտահայերէն գրողներ, մտաւորականներ, մասնագէտներ, մամուլի գործիչներ 

եւ հրատարակիչներ:  

  

Համալսարանի պարունակին մէջ տեղի ունեցած այս հաւաքը աւելի 

գործնական եւ աշխատանքային բնոյթ ունէր, քան թէ գիտական կամ տեսական: 

Կարճ զեկոյցներու եւ երկար քննարկումներու ձեւաչափով՝ տեղի ունեցան հինգ 

հիմնական նիստեր, որոնց բոլորին լեզուն արեւմտահայերէն էր: Իւրաքանչիւր 

մասնակից կարճ նախաբան մը ներկայացուց տուեալ նիստի նիւթին շուրջ, և ապա 

տեղի ունեցան ընդհանուր քննարկումներ ու խորհրդակցութիւններ: 

 

 Այստեղ կը ներկայացնենք Օքսֆորտի քննարկումներուն եւ հիմնական 

առաջարկներուն տեղեկագրութիւնը (առանց վերագրումներու): Կը յուսանք որ 

արծարծուած միտքերը, վերլուծութիւնները եւ առաջարկները խթան կը 

հանդիսանան, որպէսզի շարունակուին արեւմտահայերէնի կենսունակութեան ի 

նպաստ աշխատանքները եւ մանաւանդ խնդիրներու գործնական լուծումներ 

գտնելու գործընթացը: 

  



 
	 2

Առաջարկներու ամփոփում 
 

 
Աշխարհայնացուած ու տարանջատուած հայութիւնը ներկայիս համակարգուած կամ 

կեդրոնացած կառոյց չունի արեւմտահայերէն լեզուի, գրականութեան եւ մշակոյթի մասին 

ստոյգ տեղեկութիւններ եւ գիտելիքներ փոխանցելու, հրատարակութիւններ հայթայթելու 

եւ աջակցութիւն ցուցաբերելու համար: Հետեւեալ առաջարկները կրնան որպէս հիմք 

ծառայել արեւմտահայերէնը կենսունակ պահելու լուծումներու որոնման գործընթացին .  

  

 Հիմնական հարցերու նկատմամբ ճիշդ քաղաքականութիւն մշակելու համար՝ 

ստեղծել վերլուծական կեդրոն կամ վիրտուալ հետազօտական հիմնարկ մը, ուր 

կարելի ըլլայ ուսումնասիրել արեւմտահայերէնի իրավիճակը եւ անոր կապուած 

խնդիրները իրենց համաշխարհային պարունակին մէջ եւ ստոյգ տուեալներու 

հիման վրայ: 

 

 Ստեղծել հանդէս մը՝ գաղափարներ փոխանակելու եւ հարցերը հետեւողականօրէն 

քննարկելու համար: 

 

 Պատրաստել նոր հրատարակութիւններ (բովանդակութիւն)՝ լեզուն պատանիներու 

եւ երիտասարդներու հետաքրքրական դարձնելու համար, որպէսզի 

արեւմտահայերէնը տեղ գտնէ անոնց չափահաս կեանքի եւ յաջորդ սերունդի 

կեանքին մէջ՝ խրախուսելով համապատասխան բովանդակութեան ստեղծումը, 

օրինակ՝ պատուէր կամ մրցոյթ 15 պատանեկան գիրքերու համար:  

 

 Նոր սերունդը ուշադրութեան կեդրոնը պահելու համար՝ կազմակերպել մրցոյթներ 

եւ գիրք կարդալու ծրագրեր, օրինակ՝ առնուազն 10 գիրք կարդալ առցանց՝ 

համայնքներու մէջ կամ ամառնային ճամբարներու ընթացքին:  

 

 Լեզուն տարածելու արդիական լեզուաբանական գործիքներ հայթայթելու համար՝ 

ստեղծել արեւմտահայերէնի շտեմարան, որ իր հերթին հիմք կրնայ դառնալ նոր 

բացատրական-պատմական հիմնական բառարանի մը (OED-ի նման), եւ այլ 

բառարաններու, մայր քերականութեան եւ տեսաձայնային նիւթերով 

դասագիրքերու: 

 

 Սուրիոյ իրավիճակը եւ անոր հետեւանքները նկատի ունենալով՝ 

սուրիահայութիւնը ընդունող համայնքները (ՀՀ, Եւրոպա, Ամերիկա) պէտք է 

ծրագրուած աջակցութիւն ցուցաբերեն, որպէսզի արեւմտահայերէնի 

գործածութիւնը պահպանուի նոր բնակավայրերու մէջ եւ արեւմտահայերէնի 

օգտագործումը տարածուի անոնց ընտանիքներուն եւ շրջապատին մէջ: Տարբեր 

համայնքներու մէջ նոր բնիկ խօսողներու առկայութիւնը կրնայ հիմք դառնալ լեզուի 

բնական վերարտադրութեան գործընթացքը վերսկսելու կամ անոր զարկ տալու 

համար:  

 

 Ելեկտրոնային լայն միջոցները օգտագործել որպէս արեւմտահայերէնի հարթակ: 

Նոր սերունդին նախընտրած հաղորդակցութեան միջոցները համատարած եւ 

հանրամատչելի են, եւ այս հարթակէն (հասարակական ցանցի յարմարութիւններով) 

պէտք է տրամադրել գրաւոր, ձայնային եւ տեսաձայնային նիւթեր:  
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Քննարկումներու ամփոփում 

 
 

 

Մտահոգութիւններու քննարկումնե- րը 

կեդրոնացան հիմնական երեք կէտերու 

վրայ՝  ա) կարեւորագոյն օղակը կազմող 

ներկայ սերունդը, մանաւանդ նոր 

սերունդը, բ) լեզուի օգտագործումի վայրն 

ու միջավայրը (աշխարհագրութիւնը) եւ գ) 

լեզուի իմացութեան ու գործածութեան 

մակարդակները:  

  Երբ լեզուաբանները ուսումնասի- 

րութիւններ կընեն, լեզուի մը 

աստիճանացոյցին (register) մէջ նկատի կ՚առնեն ոչ միայն գրական մակարդակի 

վրայ օգտագործուած լեզուն, այլ անհրաժեշտօրէն նաեւ այդ լեզուին բարբառները, 

ամէնօրեայ՝ փողոցը խօսուած եւ ընդհանրապէս խօսակցական լեզուն: Այսօր 

արեւմտահայերէնի կենսունակութեան մասին երբ խօսինք, պէտք է նաեւ նկատի 

ունենանք նման մակարդակներ: Օրինակ՝ կան տակաւին գործածուող բարբառներ, 

ինչպէս Այնճարի/Մուսա տաղի ու Քեսապի բարբառները, կան Սփիւռքի հայաշատ 

թաղամասերուն փողոցները խօսուած լեզուն, օրինակ՝ Պուրճ Համուտ, Ալֆորվիլ, 

Կլենտէյլ եւ այլն:  

  Ներկայ սերունդին մէջ կան լեզուն օգտագործող այլազան դասակարգեր՝  

ա) լեզուն լաւ իմացող՝ գրող, կարդացող ու խօսողներ, բ) լեզուն խօսող ու 

կարդացողներ, գ) լեզուն միայն խօսողներ կամ «խոհանոցային» հայախօսներ,  

դ) հայերէնը ուրիշ լեզուներով զուգորդուած խօսողներ եւ նման այլ տարբերակներ: 

Հետեւաբար արեւմտահայերէնը հասարակաց կամ տիրական լեզու մը չէ այսօր, 

այլ լեզուներու եւ մշակոյթներու պարունակին մէջ օգտագործուող կամ զուգոր-

դուող լեզու մը, որ ունի իր իւրայատկութիւններն ու խնդիրները:  

  Արեւմտահայերէնը կենսունակ պահելու գործընթացի մեծագոյն 

մարտահրաւէրներէն մէկը առանձնայատուկ լուծումներու կիրառումն է՝ 

գոհացնելու համար տարբեր «աշխարհագրութիւններ» ու պայմաններ ունեցող 

հայախօս ու ոչ-հայախօս սերունդի մը պահանջները: Անշուշտ կան 

ընդհանրական լուծումներ, ինչպէս նիւթերու պատրաստութիւնը, թուային 

միջոցներու եւ հնարաւորութիւններու օգտագործումը, բայց համայնքի մը լեզուն 

կենսունակ պահելու խնդիրները կը տարբերին միջավայրէ-միջավայր, երկրէ-

երկիր:  

  Այսօր մօտ հինգ միլիոն հաշուող ու մօտ 100 երկիրներու մէջ ապրող հայ 

Սփիւռքը ունի միայն 78 ամէնօրեայ դպրոց: Օրինակ՝ Լիբանանի քաղաքացիական 

պատերազմէն առաջ, 1975-ի տուեալներով՝ գոյութիւն ունէին 60 ամէնօրեայ 

դպրոցներ, 25 հազար աշակերտներով: Այսօր՝ 2016-ին, մնացած են 22 դպրոց եւ 

վեց հազար աշակերտ: Տակաւին՝ վերջին հինգ տարիներու ընթացքին սուրիահայ 

համայնքի կործանումին տուեալները լրիւ ճշդուած չեն, բայց կարելի է ըսել, որ 

համայնքին նախապատերազմեան վիճակի ու պայմաններու վերականգնումը 

Արեւմտահայերէնի ներկայ 

«աշխարհագրութիւնը». 

աշխարհաքաղաքական 

տագնապներու հետեւանքները 

եւ տնտեսական-ընկերային 

մաքառումներու ազդեցութիւնը 

արեւմտահայերէն մշակոյթի 

ներկային ու գալիք 

տասնամեակներուն վրայ:  
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գրեթէ անհնար է: Արդէն իսկ սուրիահայութեան աւելի քան 50 առ հարիւրը 

գաղթած է տարբեր՝ ապահով ու խաղաղ երկիրներ:  

  Արեւմտահայերէնի բնօրրան Միջին Արեւելքի մէջ անցնող քառասուն 

տարիներու ընթացքին ու տակաւին շարունակուող քաղաքական, տնտեսական ու 

մանաւանդ պատերազմական բախումները լուրջ հետեւանքներ ունեցան լեզուի ու 

ինքնութեան առանցքային դրսեւորումներուն վրայ: Հիմնախնդիրներէն մէկը այն է, 

թէ արդեօք կարելի՞ է լեզուն կենսունակ պահել առանց աշխարհագրական 

«կորիզի» մը, ինչպէս Պէյրութն ու Հալէպն էին: Իսկ եթէ կորիզներ անհրաժեշտ են, 

ինչպէ՞ս կարելի է ապակեդրոնացած Սփիւռքի մէջ վիրտուալ կորիզներ ստեղծել: 

Ներկայ դարուս պայմաններն ու խնդիրները նկատի ունենալով՝ յստակ է, 

որ արեւմտահայերէնը կենսունակ պահելու համար անհրաժեշտ է գրաւիչ, 

քաշողական հայկական նոր միջավայր ստեղծել: Ստեղծել այնպիսի միջոցներ, 

պայմաններ ու ծրագրեր, որպէսզի «խոհանոցէն» անդին, ներկայ ու նոր սերունդը 

խօսի ժամանակակից նիւթերու մասին եւ օգտագործէ լեզուն բնական եւ ոչ 

պարտադրուած պարունակի մէջ: Մասնագիտական ուսումնասիրութիւններ, 

միջամտութիւններ ու լուծումներու առաջարկներ անհրաժեշտ են: Օրինակ՝ կան 

թուային տարածքի ու փորձագիտութեան մէջ գործածուող բառեր, որոնց հայերէն 

եզրերը տակաւին չկան կամ մատչելի չեն. նոր բառեր ստեղծելու կարիքը կայ ու 

մանաւանդ զանոնք առօրեայ խօսակցական կեանքին մէջ ներմուծելու 

անհրաժեշտութիւնը: Այսինքն՝ արեւմտահայերէնը պէտք է ըլլայ ամէնօրեայ 

ապրուած կեանքի արտայայտութեան միջոցը, նոյնիսկ եթէ ուրիշ լեզուի մը 

զուգորդուած կամ անոր առընթեր օգտագործուող ըլլայ: 

  Ծրագրային եւ գործնական ազդակներէն անդին, գալիք տասնամեակներուն 

արեւմտահայերէնի կենսունակութիւնը պայմանաւորուած է արեւմտահայ 

մշակոյթ արտադրող (ստեղծող) ու սպառող զանգուածի մը գոյութեամբ: Այսինքն՝ 

յետարդիական ներկայ աշխարհայնացուած սփիւռքեան կեանքին մէջ լուրջ թիւով 

գրողներ, մտաւորականներ, գրական ու մշակութային ստեղծագործողներ, 

մամուլի խմբագիրներ ու գործիչներ, հրատարակիչներ ու անոնց ստեղծած 

մշակոյթն ու մտածողութիւնը սպառողներ, մէկ խօսքով՝ արեւմտահայերէնով 

մտածողներ, խօսողներ, կարդացողներ եւ արտադրողներ: Պատմական 

պարունակին մէջ դիտուած՝ նման որոշադրիչ զանգուած մը գոյութիւն ունէր 

Ցեղասպանութենէն առաջ Օսմանեան կայսրութեան մէջ, ուր թերեւս 4-5.000 

անհատ հաշուող հայ մտաւորականութիւն մը, «գրոց-բրոց»ներու հայութեան 

թիւին հետ բաղդատած փոքր զանգուած մը, գիր ու գրականութիւն, արեւմտահայ 

մտածողութիւն եւ մշակոյթ ստեղծած, ապրած ու տարածած է:  

  Կենսունակութիւն ապահովող մտաւորականութեան հարցը 

անմիջականօրէն կապուած է մարդուժի խնդրին: Անշուշտ, այսօր գոյութիւն ունի,‒ 

ինչպէս եւ ունեցած է անցնող հարիւր տարիներու ընթացքին,‒ նման 

մտաւորականութիւն մը, որ արեւմտահայերէնը կենսունակ պահած է ու կը պահէ: 

Հակառակ անցեալի բոլոր դժուարութիւններուն ու ներկայի խնդիրներուն՝ 

ազգային կեանքի դրական փաստերէն մէկը այն է, որ այսօր արեւմտահայերէնը 

տակաւին առօրեայ խօսակցական լեզու է, եւ տակաւին գոյութիւն ունի 

խօսողներու պատկառելի զանգուած մը: Բայց եւ այնպէս, անհրաժեշտ է 

օրակարգի վրայ առաջնահերթ տեղ տալ «զանգուած»ը ո՛չ թէ միայն վճռական 

պահելու, այլ ամրացնելու, զարգացնելու եւ ընդլայնելու քաղաքականութեան, 
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որպէսզի զարգանայ ստեղծող ու սպառող զանգուածը, որ պիտի ապահովէ 

արեւմտահայերէնի կենսունակութիւնը:  

 

 

  

Գրողի տեսանկիւնէն՝ գրականու- թեան 

մէջ լեզու պահպանելու,– կամ 

«հայապահպանում»ի,– խնդիր չկայ: 

Ստեղծուած գրականութիւնը կրնայ 

«պահպանում»-ին սատարել, բայց անոր 

բուն շարժառիթը չէ: Գրողին առաջնահերթ 

նպատակը գրականութեան միջոցով իրեն 

եւ ընթերցողին համար վայելք ստեղծելն է, 

ուր լեզուն կը ստեղծուի, ու գրողը կը ստեղծէ իր լեզուն: 

  Բազմամշակոյթ ու բազմալեզու սփիւռքեան իրականութեան մէջ գրողը կը 

գտնուի «թարգմանական» աշխարհի մը մէջ. իր մտաւորական մտածողութեան մէջ 

կան քանի մը լեզուներ, եւ ան մրցակցութեան մէջ է ուրիշ լեզուներու հետ: Նման 

պայմաններու տակ արեւմտահայերէնը ունի առաւելութիւն մը, որովհետեւ 

աշխարհիկ լեզու է, այսինքն՝ ամէն բան կրնայ հայերէնով ըսել, կրնայ աշխարհը 

ընկալել եւ ապրիլ արեւմտահայերէնով: Նման պարունակէ կամ ընկալումէ մը 

դուրս լեզուն կը դառնայ խոհանոցային կամ շարադրութեան լեզու: Երբ լեզուն կը 

դադրի ամբողջը արտայայտելու իր կարողութենէն, կը դադրի լեզու ըլլալէ ու 

կորճաբանութեան (jargon) կը վերածուի: 

  Այս խնդրի միւս երեսը արեւմտահայերէնի խօսելիութեան հարցն է, ուր 

գրականութիւնը խօսակցական լեզուէն հեռացած է: Պէտք է վերականգնել 

արեւմտահայերէնի գրականութենէն «աքսորուած» խօսելիութիւնը իր լրիւ 

հարստութեամբ (գրաբար, բարբառ, խօսակցական): Այսօր արեւմտահայերէնը 

փոխանցման օղակներ չունի, եւ հիմնական հարցերէն մէկը՝ ինչպէ՞ս անհող լեզու 

մը փոխանակութեան լեզու դարձնելն է: Նման օղակներու պակասը նկատելի է 

մանաւանդ ներկայիս գրական մամուլի գրեթէ չգոյութեան, հրատարակիչներու, 

գիրքերու ցանցերու, ցրւումի լուրջ խնդիրներու առկայութեան մէջ: Չկան նաեւ 

առօրեայ կեանքի մէջ հարթակներ, տեղեր, ուր գրողներն ու ընթերցողները իրարու 

կը հանդիպին կամ առիթներ կ’ունենան հանդիպելու: 

  Իսկ նոր սերունդին պարագային, անցնող տասնամեակներուն եւ տակաւին 

մինչեւ օրս պատանիներն ու երիտասարդութիւնը «սրբադասուած» հայերէն կը 

ստանան դպրոցներու մէջ: Հետեւանքներէն մէկը այն է, որ հայկական դպրոց 

յաճախող աշակերտները հայերէնէն շուտով կը հիասթափուին, որովհետեւ իրենց 

լեզուի իմացութիւնը «տկար» է, չեն կրնար գրել ու փոխանցել: Հետեւաբար 

մեծամասնութեան համար աւելի դիւրին կը նկատուի օտար լեզուով գրել ու 

արտայայտուիլ: Հայերէն կ'օգտագործեն, բայց հայերէն չեն սորվիր: Ասոնց 

առընթեր կան նաեւ այլ թեքնիկ խնդիրներ, ինչպէս համակարգիչներու եւ 

հետզհետէ առօրեայ կեանքի անհրաժեշտութիւն նկատուող խելախօսներու (smart 

phone) վրայ հայատառ գրելու խնդիրը, հայերէն թուային օրինատառերու (coding) 

խնդիրը եւ այլն: Նոր սերունդին, մանաւանդ 8-13 տարեկաններու համար, կայ 

արեւմտահայերէնով գրականութեան հսկայական պակաս մը:  

Արեւմտահայերէնով՝  

(ա) գրողին մտածելու եւ 

ստեղծագործելու եւ  

(բ) ընթերցողին/ունկնդիրին 

խնդիրներն ու 

մարտահրաւէրները։ 
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 Հայ ինքնութիւնը՝ մասնաւորաբար նոր սերունդին համար, պարտադրուած 

պէտք չէ ըլլայ, այլ հաճոյք մը, կեանքը հարստացնող բաղկացուցիչ: Լեզուն պէտք է 

գոյատեւէ ինքնասիրաբար եւ ոչ թէ պարտադրաբար, որպէսզի կենսունակ մնայ: 

Լեզուն պէտք է ընտրել,–  հայերէն խօսիլ, կարդալ ու գրելը,–  որովհետեւ հաճոյք է: 

Եւ ի վերջոյ՝ մշակոյթ իրագործելու համար պէտք է միջոցներ, պայմաններ ու վայր 

ստեղծել:  

  Նոր մտածողութեան եւ տարածուած ուժերը մէկտեղելու անհրաժեշտութիւն 

կայ: Անհատական նախաձեռնութեամբ իրագործուած լուծումները կամ տեղական 

մակարդակի վրայ կիրառուած ծրագրերը կրնան հիմք ըլլալ աւելի 

կազմակերպուած, կառուցուած ու լայնատարած ծրագրերու: Օրինակ՝ 2006-էն ի 

վեր անհատական նախաձեռնութեամբ ստեղծուած է «Հայ բանաստեղծութեան 

համացանց» մը (http://armenian-poetry.blogspot.com), ուր զետեղուած են աւելի քան 

2400 հայերէն բանաստեղծութիւններ, ինչպէս նաեւ այլ լեզուներով 

թարգմանութիւններ: Կայքէջը միջին հաշուով տարեկան մօտ 100.000 այցելու ունի՝ 

30 երկիրներէ: Նման ծրագրերու կարելի է աւելցնել, օրինակ, ձայնագիրքեր (audio 

books), թուայնացած գրականութեան շտեմարաններ, նոր ստեղծագործութիւններ 

հրատարակելու միջոցներ եւ այլն:  

  Ի դէպ՝ արեւելահայերէնն ալ նման խնդիրներ ունի ու գալիք 

տասնամեակներուն պիտի ունենայ՝ Սփիւռքի ցրուած իրականութեան մէջ: Պէտք է 

շեշտել, թէ այսօր ինչ որ կը կատարուի Հայաստանի մէջ, կապ ու ազդեցութիւն 

ունի Սփիւռքի վրայ: Բայց եւ այնպէս այս կապն ու անոր հետեւանքները թէ՛ 

Հայաստանի եւ թէ՛ Սփիւռքի ղեկավարութեան ու մտաւորականութեան 

ընդհանրապէս անտեսուած հարցերէն մէկն են: 

 

 

 

 

Արեւմտահայերէնի կենսունակութիւնը լուրջ 

միջոցներ եւ հաստատութիւններ կը 

պահանջէ: Անհատական կարեւոր եւ 

գնահատելի ջանքերէն անդին անհրաժեշտ է 

հաւաքական կամ կազմակերպչական 

կամեցողութիւն, ռազմավարութիւն եւ 

ղեկավարութիւն, մանաւանդ երկլեզու կամ 

բազմալեզու միջավայրի մէջ ապրելու իրականութեան շրջագիծէն ներս: 

  

 Ընդհանրապէս հաստատութենական (institutional) մտածողութեան պակաս 

մը կայ սփիւռքեան իրականութեան մէջ: Կան կառոյցներ, որոնք աւելի խնդիր 

յարուցող են քան լուծող, գոյութիւն ունի արժէքներու հակադիր համակարգ մը: 

Հետեւաբար՝ նախ պէտք է մօտէն քննարկել եւ վերագնահատել գոյութիւն ունեցող 

կառոյցները: Նախնական ուսումնասիրութիւններու պակաս մը կայ, օրինակ՝ 

ղեկավար մտածողութեան մասին, հանրային կարծիքին մասին, հիմնական 

տուեալներ չունինք գնահատելու, վերլուծելու եւ քաղաքականութիւն ճշդելու 

համար: 

Ինչպիսի՞ կառոյցներ, 

հաստատութիւններ եւ 

միջոցներ պէտք են գալիք 10, 

20, 30 տարուան ընթացքին 

արեւմտահայերէնը կենսունակ 

պահելու համար։ 
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  Նկատի ունենալով, որ արեւմտահայ փորձագէտներու լուրջ պահանջ մը 

կայ, կարելի է, օրինակ, տարբեր կառոյցներու հետ համագործակցաբար, 

Եւրոպական մագիստրոսի (Masters) ծրագիր մը ստեղծել համալսարաններուն մէջ 

այն երկիրներու, ուր հայկական դպրոցներ կան, որպէսզի աշակերտները առիթ 

ունենան բարձրագոյն ուսումնական մակարդակի վրայ շարունակել լեզուի եւ 

մշակոյթի իրենց ուսումը:  

  Ի դէպ, պէտք է նշել, որ,– ինչպէս փորձառութիւնը կը վկայէ,– 

համալսարանները արեւմտահայերէնի զարգացումի լաւագոյն հարթակները չեն:  

 Այսօր թուային աշխարհը հնարաւորութիւններու լայն ասպարէզ մը բացած 

է արեւմտահայ լեզուի եւ մշակոյթի զարգացման համար: Արագ ընթացող 

թուայնացած աշխարհը կը ներարկէ ընթերցողներու համակարգեր եւ 

դասակարգեր, որոնց կարելի է թուային լայն բովանդակութիւն տրամադրել, 

օրինակ՝ թուային գիրքեր, գրական գործեր, դասագիրքեր, պատանիներու 

դաստիարակչական խաղեր, պատկերաւոր գիրքեր եւ լայնածաւալ 

արեւմտահայերէնի կորպուսը: Համացանցը ունի ցրւումի հսկայական, արագ եւ 

գրեթէ ձրի հնարաւորութիւններ: Նման թուային եւ արդիական միջոցներ կարելի է 

օգտագործել կապեր, յարաբերութիւններ (դպրոցներ, մամուլ) ստեղծելու եւ 

ծրագրեր ղեկավարելու համար:  

  

Առաջարկներ 

 

 ստեղծել արեւմտահայերէնի քերականութեան «մայր շտեմարան» մը, 

որպէս աղբիւր եւ միջոց տեղական դասագիրքեր պատրաստելու եւ այլ 

ուսումնական նպատակներու համար.  

 ստեղծել արեւմտահայերէնի սպառիչ եւ ծաւալուն բառարան, ինչպիսին է 

աշխարհահռչակ Oxford English Dictionaryն (OED), որ կ՚ընդգրկէ 

անգլերէնի աւելի քան 600.000 բառեր, օգտագործուած՝ անցնող հազար 

տարուան ընթացքին. 

 ստեղծել հեղինակաւոր արդի արեւմտահայերէնի բառարան (ինչպէս 

օրինակ՝ Oxford Dictionary of English-ը) ուսումնասիրողներու, 

աշակերտներու, դասախօսներու եւ տան մէջ օգտագործելու համար. 

 ստեղծել բարձրագոյն ուսմանց մակարդակի վրայ արեւմտահայերէն 

սորվողներու համար գործնական եւ հեղինակաւոր բառարան (Advanced 

Learner’s Dictionary): 

  

 Կարելի է նկատի ունենալ այլ ծրագիրներ, օրինակ՝ ցարդ անտիպ մնացած 

արեւմտահայ գրականութիւնը կամ ժամանակակից գրականութեան ու նիւթերու 

թարգմանութիւնը: Քանի մը տարի առաջ սկսած Հայերէն Ուիքիփետիայի 

(Wikipedia) արեւմտահայերէն բաժինը նման ծրագիրներու նախաքայլը կարելի է 

նկատել: 
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Տեսակէտ մը կայ, որ հայ գիրքի 

«փրկութիւնը» կը տեսնէ անոր 

շուկայական արժէք ներկայացնելուն մէջ 

կամ առնուազն անոր «մրցունակ» 

ըլլալուն մէջ: Ուրիշ տեսակէտ մը կը 

հաւատայ, որ «գիրքեր չեն 

հրատարակուիր կարդացուելու համար, ալ դարակներու վրայ դրուելու եւ 

ընթերցումի սպասելու համար»: 

  Այսօր թուայնացած գիրքերու հրատարակութեան եւ արդիական 

տպագրութեան նոր հնարաւորութիւնները կրնան բաւական խնդիրներ լուծել: 

Արդի թեքնոլոժին փոքր քանակով գիրքեր հրատարակելու հնարաւորութիւն կու 

տայ: Փոխանակ պարտադրուած առնուազն 500 օրինակ տպելու, կարելի է 50 կամ 

աւելի քիչ քանակով տպել՝ թէ՛ դրամ եւ թէ՛ պահեստի տարածք խնայելու համար: 

Ասոնց առընթեր կան նաեւ թուային գիրքերու հնարաւորութիւնները, որոնք 

ցրւումի եւ տարածման շատ մը հարցեր կրնան լուծել: Բայց եւ այնպէս, հակառակ 

այս հնարաւորութիւններուն՝ հայ գիրքի պարագան այսօր շուկայական հարց մը 

չէ, ըստ որոշ կարծիքներու: Եթէ շուկայական հարց չէ, ուրեմն գիրքերը որո՞նց 

համար կը հրատարակուին: Ի՞նչ պէտք է ընել որպէսզի 50-ի տեղ 500 հոգի կարդայ 

կամ տեղեակ ըլլայ նոր հրատարակութիւններուն:  

  Ամենամեծ խնդիրներէն մէկը ընթերցողի պակասն է: Գերտեղեկացուած 

հասարակութիւն մը հայ գիրքին համար նոր մրցակցութիւններ կամ 

սպառնալիքներ կը ներկայացնէ. օրինակ՝ ժամանցի նոր միջոցներու զարթօնքն ու 

աճը, հայերէն խօսելու հետաքրքրութեան նուազումը, ընթերցողներու հետ կապի 

չգոյութիւնը կամ պակասը եւ նման այլ խնդիրներ: Ասոնց առընթեր կան 

մշակութային ժառանգութիւն, արուեստ, գրականութիւն փոխանցելու խնդիրները, 

անկախ հրատարակիչներու սակաւ թիւը, Հայաստանի մէջ թարգմանական 

գրականութեան ինչպէս նաեւ հայ հեղինակներու գործերու հրատարակութեան 

հարցերը եւ այլն: 

  Ներկայ պայմաններու տեսանկիւնէն դիտուած՝ պէտք է թուային շուկային 

աւելի ուշադրութիւն տրուի, քան թղթային շուկային, որ հետզհետէ երկրորդական 

կը դառնայ, ինչպէս շատ մը բնագաւառներու մէջ արդէն դարձած է: Միւս կողմէ, 

անկախ հրատարակութեան լուրջ աճ կայ, թուային հրատարակութիւններու ճոխ 

ու հեշտ միջոցներ, ինչպէս նաեւ անդամակցութեան վճար կամ վաճառքի 

գործարկումը: 

  Մէկ կողմէ՝ նոր գրողներու համար հրատարակելու տեղ եւ 

հնարաւորութիւններ պէտք է ստեղծուին, միւս կողմէ՝ ընթերցողներ պէտք է 

զարգացնել: Կարեւոր է հասութաբեր եւ ոչ հասութաբեր հրատարակութիւններուն 

միջեւ հաւասարակշռութիւն մը պահել: Այսօր, մանաւանդ Սփիւռքի մէջ, 

հրատարակուած հայատառ գիրքերու ջախջախիչ մեծամասնութիւնը հասութաբեր 

չէ: 

  Հրատարակչական գործօնը թերեւս արեւմտահայերէնի մտահոգութիւններու 

ամենաքիչ ուշադրութեան արժանացած խնդիրներէն մին է: Հրատարակչութեան 

իւրաքանչիւր մասնիկ,–  գրող, տպող, ցրուող, ծանուցող, սպառող,– լուրջ 

ուշադրութեան պէտք ունի: Օրինակ՝ գրողներ մշակելու ծրագրեր կամ գրողին 

«Արեւմտահայերէն 

հրատարակիչներու եւ 

հրատարակչատուներու 

ներկայ խնդիրներն ու 

ապագայի ակնկալիքները» 
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նեցուկ կանգնելու միջոցներ գոյութիւն չունին կամ, ամենալաւ պարագային, 

հազուագիւտ են:  

  Անհրաժեշտ է մասնագիտական մօտեցումով ուսումնասիրել շուկայի 

պահանջներն ու նախընտրութիւնները, ինչպէս նաեւ ցրւումի միջոցներու կարեւոր 

խնդիրները: Այս գործօնները հիմնական կապ ունին ներդրումի խնդրին հետ, 

այսինքն ներկայ իրավիճակէն դիտուած՝ նոր գիրքերու պարագային վնասներ 

կրելու հարցը:  

 Որքան ալ տպագիր թուղթն ու գիրքը գործնական ու հրապուրիչ են, 

ապագան թուային աշխարհն է: Արեւմտահայերէնով ներկայացուած նիւթերը 

պէտք է առհասարակ թուայնացնել եւ տարածել կամ մատչելի դարձնել թուային 

շտեմարաններու, ծրագրերու եւ մամուլի միջոցներով: 

  Այստեղ կան երկու հիմնական գործօններ կամ անհրաժեշտ կարիքներ: 

Նախ՝ մարդուժ, արեւմտահայերէն բովանդակութիւն,– նիւթեր, պատմուածքներ, 

հեքիաթներ, տեղեկութիւններ եւ այլն,– ստեղծելու համար պատրաստուած 

մարդիկ: Երկրորդ՝ արհեստավարժ մասնագէտներ եւ հնարաւորութիւններ 

ստեղծողներ, այսինքն՝ թուային զանազան հարթակներ, մասնագիտական ցանցեր, 

ժամանակակից գործիքներ ստեղծողներ: 

  

Առաջարկներ 

  

 Պատրաստել եւ հրատարակել արեւմտահայերէնով նիւթեր՝ մանուկներու, 

պատանիներու եւ երիտասարդներու համար, ներառեալ՝ հրապուրիչ 

տեսքով գիրքեր, թուայնացած հրատարակութիւններ, խելախօսներու (smart 

phones) եւ նորագոյն սարքերու միջոցով տրամադրուած նիւթեր:  

 Ստեղծել հայերէն նոր հրատարակութիւններու մասին տեղեկութիւններ եւ 

ծանուցումներ տուող կայքէջ մը կամ թուային պարբերական մը, ուր թէ՛ 

կարելի է նոր գիրքերու ծանօթանալ եւ թէ՛ ապսպրել: Նման ծրագիր մը 

կրնայ նաեւ ծառայել որպէս հեղինակներու եւ ընթերցողներու վիրտուալ 
հանդիպման վայր, ինչպէս նաեւ թարգմանական, գրական, գիտական, 

ակադեմական շրջանակներու միջեւ հաղորդակցութիւն ստեղծելու համար: 

 Զարգացնել արեւմտահայ թուային գիրքերու շտեմարան(ներ), որոնք կրնան 

շուկայական հիմքերու վրայ ստեղծուիլ, օրինակ՝ Amazon.com-ին հայերէն 

տարբերակը: 

 Քաջալերել գոյութիւն ունեցող եւ նոր ստեղծուելիք թուային գործիքներու 

օգտագործումը, ինչպէս սրբագրիչ (spell check) գործիքներ, հայերէն 

տառերու ստեղնաշար, որպէսզի համացանցային նամակագրութիւններն ու 

ընկերային ցանցերու գրաւոր շփումները արեւմտահայերէնով ըլլան: 

Օրինակ՝ ըստ որոշ ուսումնասիրութիւններու, լատինատառ հայերէնը 

որդեգրած են յատկապէս անոնք, որոնք ստեղնաշարերէ օգտուելու 

դժուարութիւն ունին, հետեւաբար անհրաժեշտ է ստեղնաշարերը 

տեսանելի, ներբեռնելի կամ փոփոխելի դարձնել:  
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Ներկայիս Սփիւռքի մէջ կը 

հրատարակուին 9 օրաթերթեր (6-ը 

կուսակցական) եւ 10 շաբաթաթերթեր (6-ը 

կուսակցական): Միացեալ Նահանգներու 

մէջ մէկ միլիոն հաշուող հայ գաղութը ունի 

մօտաւորապէս տասը հազարէն պակաս 

հայ թերթ ընթերցողներ: Համացանցի վրայ հայերէն կարդացողներուն թիւը 

վստահաբար աւելի մեծ է: 

  Թերթերու հիմնական դժուարութիւններու մէջ առաջնային են անբաւարար 

բաժանորդներու պարագան, տնտեսական միջոցներու պակասը, նոր սերունդին 

փոխուող նախընտրութիւնները, թուային դարու մարտահրաւէրները եւ այլն:  

  Պէտք է բացուիլ աշխարհին թէ՛ նիւթերու հարստութեան եւ թէ՛ 

թուայնացուած միջոցներու լայնածաւալ հնարաւորութիւններուն իմաստով: 

Հասանելիութեան լայն հնարաւորութիւններ կան,–  ինչպէս Facebook, Twitter, 

Instagram, WebTV,–  ու պէտք է օգտագործել զանոնք, մանաւանդ 

երիտասարդութեան եւ նոր ընթերցողներու հասնելու համար: 

  Ընթերցողներու մեծամասնութեան համար սկզբնաղբիւրներէ արդէն իրենց 

քաղած երէկուան լուրը հայ օրաթերթին մէջ հին լուր է: Աւելի ուշադրութիւն եւ 

տեղ պէտք է տրուին տեղական ու համայնքային լուրերու, որոնք հետզհետէ կը 

պակսին հայ մամուլի էջերէն: Լուր տալէ անդին՝ հայ մամուլը պէտք է նաեւ 

օրակարգ ստեղծէ: Կը պակսին առկայ խնդիրներու քննարկումները, 

բազմակարծութեան ու բանավէճի մշակոյթը, համայնքային առօրեայի մասին 

գիտելիքները: 

  Բովանդակութեան հարցը: Ներկայիս Սփիւռքի մամուլին ¾-ը 

կուսակցական-գաղափարախօսական ընդհանուր պարունակին մէջ կը ճշդէ 

նիւթերու եւ խնդիրներու օրակարգը, այսինքն՝ հանրային ուշադրութեան տրուող 

լուրերու ու նիւթերու օրակարգը: Այս պարունակին մէջ, օրինակ, ինքնաքննական 

լրագրութիւն գրեթէ գոյութիւն չունի: Մամուլը պէտք է ունենանյ դիրքորոշումներ, 

համոզումներ եւ տեսակէտներ, որոնք համայնքին քննարկումի նիւթ կրնան 

հայթայթել:  

  Մամուլը նոր լեզու արտադրելու դժուարութիւն ունի, որ կապուած է 

գրողներու եւ լրագրութեան խնդրին հետ: Սփիւռքի մամուլը շատ քիչ թիւով 

մասնագիտացած լրագրողներ ունի այսօր: Կան լրագրական տարբեր ոճեր, որոնք 

կը պակսին հայ մամուլի էջերէն: Ընդհանրապէս մամուլի էջերը արագ կամ 

թութակային լրահոսներով ու հայաստանեան լուրերով ողողուած են, առանց 

հակակշիռի, քննադատութեան կամ գաղափարական վէճերու: 

  Յառաջիկայ 5–10 տարիներու ընթացքին կ’ակնկալուին հսկայական 

փոփոխութիւններ մամուլի ասպարէզին մէջ: Արդեօք հայ մամուլը պատրաստ 

պիտի ըլլա՞յ, օրինակ, այն օրուան, երբ թերեւս միայն թուային մամուլ պիտի 

ունենանք, կամ ինչպէ՞ս պէտք է պատրաստուիլ դէմ-յանդիման մամուլին 

յառաջացող կապերուն համացանցի, ձայնասփիւռի, հեռատեսիլի, «պաստառային 

մամուլ»ի եւ նման նորութիւններու հետ:  

  

 

Սփիւռքի մէջ հրատարակուող 

արեւմտահայ մամուլի 

դիմագրաւած առաջնահերթ 

խնդիրները եւ ապագայի 

մարտահրաւէրները 
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Առաջարկներ 

  

 Ազգային եւ համայնքային խնդիրներուն եւ հարցերուն շուրջ օրակարգ 

ստեղծել: 

 Մաքուր գրական լեզուն պահպանել, բայց նաեւ հրապարակումներուն մէջ 

ընթերցողներուն հետ «իրենց լեզուով» խօսիլ, այսինքն կենդանի եւ 

ամէնօրեայ միջավայրին մէջ գործածուող լեզուն եւ «գրական լեզուն» 

համադրել:  

 Աւելի լայն տեղ տալ բազմազան եւ ընթերցողին իրականութեան հետ 

առնչուող նիւթերու, յատկապէս նոր սերունդին համար:  

 Թերթ-աշակերտ եւ թերթ-երիտասարդութիւն կապեր ստեղծել, օրինակ՝ 

դասարանի մէջ հայ թերթի ընթերցում, ամառնային վարժողական 

(internship) ծրագրեր երիտասարդ թեկնածուներու համար եւ այլն: 

  



 
	 12

Եզրակացութիւն 
  

 

 Արեւմտահայերէնի բարդ խնդիրներն ու մտահոգութիւնները պարզ 

լուծումներ չունին: Այսօր արեւմտահայերէնը ունի բազմակողմանի խնդիրներ եւ 

«լուծումներ»-ու կնճռոտ տեսութիւններ ու առաջարկներ: Անոնց սպառիչ 

քննարկումներն ու գործնական կիրառութեան հարցերը մնայուն գործընթաց կամ 

կառոյցներ կը պահանջեն:  

 

 Օքսֆորտի աշխատանոցը սպառիչ նախաձեռնութիւն մը չէր, այլ քայլ մը 

դէպի նոր մտածողութիւն եւ նոր մօտեցումներու դրսեւորում: Ներկայ իրավիճակը 

լուրջ, մտածուած, բարձր մակարդակով կազմակերպուած ու նիւթական 

միջոցներով տրամադրուած ռազմավարութիւն մը կը պահանջէ:  

  

 Արեւմտահայերէնի կենսունակութեան ծրագրերը մշակելու եւ գործադրելի 

դարձնելու համար անհրաժեշտ է սերտ կապեր ունենալ համայնքային 

ղեկավարութեան եւ մտաւորականութեան միջեւ: Իրապաշտ լուծումներ 

նիւթական մեծ միջոցներ կը պահանջեն, եւ առանց ղեկավարութեան 

օժանդակութեան եւ գործակցութեան կարելի չէ լուրջ նուաճումներ սպասել: 

  

 Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ «մերձեցումի» եւ «դասական 

ուղղագրութեան» հարցերէն անդին արեւմտահայերէնի պահպանումն ու 

զարգացումը պէտք է լրջօրէն մտածուի տարբեր ուսումնական, մտաւորական եւ 

պետական կառոյցներու կողմէ: Արեւմտահայերէնը որպէս համազգային արժէք 

պէտք է պետական հովանաւորութիւն վայելէ, ինչպէս ազգային ուրիշ արժէքներ ու 

անոնց պահպանումը: Նման հովանաւորութեան օրինական հիմքը ՀՀ Լեզուի 

մասին օրէնքն է, ուր ամրագրուած է որ Հայաստանը իր սահմաններէն դուրս 

ապրող հայերու լեզուին պաշտպանն է: Նկատի ունենալով, որ վերջին 

տարիներուն բաւական մեծ թիւով Միջին Արեւելքէն արեւմտահայախօսներ 

Հայաստանի մէջ բնակութիւն հաստատած են, կարելի է որպէս նախաքայլ, 

օրինակ, արեւմտահայերէն դպրոց մը բանալ Երեւանի մէջ:  

  

 Արեւմտահայերէնին նուիրուած նոր նախաձեռնութիւններ կենսագործելու 

համար անհրաժեշտ են լաւ ծրագրուած նոր կառոյցներ կամ փորձառու 

հաստատութիւններ, որոնք բաւական մարդուժ եւ մասնագիտութիւն պիտի 

կարենան ի մի բերել եւ ապահովել պէտք եղած նիւթական միջոցները:  

 

 Վերջապէս հարց է, թէ նման կառոյցներու ստեղծումը իւրաքանչիւր 

գաղութի կամ երկրամասի պատասխանատուութի՞ւնը պէտք է ըլլայ, թէ՞ 

համասփիւռքեան, համազգային հարթակի վրայ մշակուած ծրագրի մը մէկ մասը: 
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Աշխատանոց/hամաժողովի Ծրագիրը 

Հինգշաբթի, 21 յունուար 2016 

  

19:00 Ժամանում, արձանագրութիւն, ծանօթացում (Pichette Auditorium lobby, Pembroke College) 

 

20:00 Public Lecture by Valentina Calzolari Bouvier 

“«Ներկան անցածով լուսաւորելու է»: Western Armenian yesterday and today. What challenges for the 

future?” 

  

  

 Ուրբաթ, 22 յունուար 2016 (Harold Lee room, Pembroke Colledge) 

 

Ա. Արեւմտահայերէնի ներկայ իրականութիւնը 

Նախաբան և նիստի վարիչ՝ Հրաչ Չիլինկիրեան 

  

09:30-10:15  (Ա1) Արեւմտահայերէնի ներկայ «աշխարհագրութիւնը» եւ հիմնական խնդիրները 

Անահիտ Տօնապետեան, Ռազմիկ Փանոսեան, Անի Կարմիրեան 

10:15-11:30 (Ա2) Աշխարհաքաղաքական տագնապներու հետեւանքները եւ տնտեսական-ընկերային 
մաքառումներու ազդեցութիւնը արեւմտահայերէն մշակոյթի ներկային եւ գալիք 
տասնամեակներուն վրայ: 
Խաչիկ Թէօլէօլեան, Յակոբ Կիւլլիւճեան, Սագօ Արեան 

 

Բ. Սփիւռքի մէջ արեւմտահայերէնով մտածելու և ստեղծագործելու խնդիրներն ու մարտահրաւէրները՝  

Նիստի վարիչ՝ Թէո վան Լինտ 

  

12:00-12:45 (Բ1) գրողին/ստեղծողին համար.  
Գրիգոր Պըլտեան, Գրիգոր Մոմճեան, Քրիստիան Բատիկեան, Լոլա Գունտաքճեան 

 12:45-13:30 (Բ2) ընթերցողին/ունկնդիրին համար: 
  Մարկ Նշանեան, Անահիտ Սարգիսեան 

 

 Գ. Կառոյցներու եւ միջոցներու խնդիրները 

Նիստի վարիչ՝ Ռազմիկ Փանոսեան 

  

14:30 - 16:00 Ինչպիսի՞ կառոյցներ, հաստատութիւններ եւ միջոցներ պէտք են գալիք 10, 20, 30 տարուան 
ընթացքին արեւմտահայերէնը կենսունակ պահելու համար (օրինակ «Արեւմտահայերէն 
Ուիքիփետիա»ն): 
Գէորգ Պարտաքճեան, Վարդան Մատթէոսեան, Գրիգոր Մոսկոֆեան, Մարտիկ Չոլաքեան 

 

Շաբաթ, 23 յունուար 2016 (Harold Lee room, Pemborke College) 

  

Դ. Արեւմտահայ հրատարակչութեան հարցեր 

Նիստի վարիչ՝ Թոմ Սամուէլեան 

  

10:00-11:30 Արեւմտահայերէն հրատարակիչներու եւ հրատարակչատուներու ներկայ խնդիրները ու 
ապագայի ակնկալութիւնները: 
Ժիրայր Դանիէլեան, Արամ Մեհրապեան, Մարտիկ Չոլաքեան 

 

 Ե. Արեւմտահայ մամուլին այսօրուան ու վաղուան հարցերը 

Նիստի վարիչ՝ Խաչիկ Թէօլէօլեան 

  

12:00-13:30 Սփիւռքի մէջ հրատարակուող արեւմտահայ մամուլին (ելեկտրոնայինն ու համացանցայինը 
ներառեալ) դիմագրաւած առաջնահերթ խնդիրները եւ ապագայի մարտահրաւէրները: 
Վահագն Գարագաշեան, Շահան Գանտահարեան, Սեւան Տէյիրմէնճեան, Ժիրայր Չոլաքեան 

  

Զ. Եզրափակիչ նիստ 

Նիստի վարիչ՝ Հրաչ Չիլինկիրեան 

 

 14:30 - 15:30 Դէպի ու՞ր և ինչպէ՞ս . . .  
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Մասնակիցներ 

 

 
 

Սագօ Արեան  

Ռաֆֆի Աճէմեան 

Քրիստիան Բատիկեան  

Շահան Գանտահարեան 

Վահագն Գարագաշեան 

Լօլա Գունտաքճեան 

Ժիրայր Դանիէլեան 

Անուշ Թրվանց 

Խաչիկ Թէօլէօլեան  

 

Անի Կարմիրեան  

Յակոբ Կիւլլիւճեան  

Վարդան Մատթէոսեան 

Արամ Մեհրաբեան  

Գրիգոր Մոմճեան 

Գրիգոր Մոսկոֆեան  

Մարկ Նշանեան  

Հրաչ Չիլինկիրեան 

Ժիրայր Չոլաքեան 

Մարտիկ Չոլաքեան 

Գէորգ Պարտաքճեան 

Գրիգոր Պըլտեան 

Թովմաս Սամուէլեան 

Անահիտ Սարգիսեան 

Թեո վան Լինթ  

Սեւան Տեյիրմենճեան 

Անահիտ Տօնապետեան 

Ռազմիկ Փանոսեան 

Վալենթինա Քալցոլարի  

  



 
 

“Western Armenian in the 21st Century” 
Issues and Problems of “thinking” and “creating” in Western Armenian 

 
 

The multidimensional problems related to the vitality of Western Armenian as a language 
and the search for solutions has been a serious concern in recent years. A number of 
community cultural and educational leaders, activists and experts in the Diaspora, who are 
concerned about the future of Western Armenian, are engaged in the process of tackling 
these issues. Indeed, the future of Western Armenian, recently classified as an “endangered 
language” by UNESCO, has become one of the most critical questions discussed in Armenian 
society and the media. 
  
Of course, there are a number of initiatives, such as the ones under the auspices of the 
Calouste Gulbenkian Foundation’s Armenian Communities Department or the Catholicosate 
of Cilicia, which have started to seriously study the problems. Among these studies are, for 
instance, the situation of Armenian schools in the Diaspora and the problems related to the 
teaching of Western Armenian as a language.  
  
Nevertheless, the political and socio‐economic realities and circumstances imposed, 
willingly or unwillingly, in the 21st century have an impact on the prospects of Western 
Armenian. Beyond speaking and teaching the language, the future of Western Armenian is 
determined by its vitality, which among other factors requires critical number of people who 
think, create, write and publish in Western Armenian. 
  
Armenian Studies at the University of Oxford (Faculty of the Oriental Studies), with the 
financial support of the Calouste Gulbenkian Foundation, organised a conference/workshop 
in Oxford, held on 21‐23 January 2016, in order to discuss and clarify these issues and 
problems and suggest solutions. The workshop brought together leading writers, 
intellectuals, experts, publishers and newspaper editors and journalists in the Diaspora and 
Armenia, who think, write and publish in Western Armenian.  
  
The workshop, conducted entirely in Western Armenian, consisted of five sessions of 
discussions spread over two days (22 & 23 January). The program opened with a public 
lecture (in English) on Thursday evening (21 January). 
  
  
Dr. Hratch Tchilingirian        Prof. Theo van Lint  
Associate Faculty          Calouste Gulbenkian Professor of Armenian 
Studies, Oriental Institute     Armenian Studies, Oriental Institute 
     
 
 

 

 

 

 
 



Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար դիմել 
Հրաչ Չիլինկիրեանին (info@hratch.info) կամ 
Թէո վան Լինթին (theo.vanlint@orinst.ox.ac.uk)

Համաժողովի կայքէջը՝  http://westernarmenian21s.wix.com/oxford   
կամ   http://goo.gl/MFjfhl

Rich Armenian Collection and Scholarship in Oxford

The earliest Armenian donations of manuscripts that are now part of the rich Armenian collection of manu-

scripts and rare books at Oxford was presented by Archbishop William Laud in 1635. Laud (1573–1645) was a 

well known scholar and a major collector of manuscripts. His 1636 benefaction included an Armenian printed 

book, the Venice Psalter of 1587. The earliest dated Armenian manuscript held by the Library is an antiphonary 

(liturgical book) dated 1296 (MS. Arm. F. 22). This and other valuable items were acquired in the 19th century 

by the Library. The earliest record of the purchase of an Armenian printed book is 1673: the Amsterdam edi-

tions of the Bible of 1666.

Among the pioneers of Armenian Studies in Oxford are Frederick C. Conybeare (1856-1924) and Charles 

Dowsett (1924-1998). In 1926, Boghos Nubar Pasha (1851-1930) established a scholarship for graduate stu-

dents in Armenian Studies. Harold Bailey, known as one of the greatest Orientalists of the 20th century, was 

the first holder of this scholarship. 

In 1965, a Professorship of Armenian Studies was established in Calouste Gulbenkian’s (1869-1955) name, 

per his will, which provided a permanent place for Armenian studies in Oxford. Charles Dowsett was the first  

appointee (1965-1992), followed by Robert W. Thomson (1992-2002) and Theo M. van Lint (since 2002).   




