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Հայոց լեզվի ծագումը 

Հայոց լեզուն համարվում է յուրատեսակ եւ ինքնատիպ: Այն պատկանում է 

հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի արեւելյան խմբին եւ իր հատկանիշներով նման է 

սլավոնական, հնդիրանական եւ բալթյան լեզուներին: Իսկ Հայաստանի 

աշխարհագրական դիրքով բացատրվում է լեզվի նմանությունը որոշ արեւմտյան 

հնդեվրոպական լեզուների հետ: Հայոց լեզուն դարերի ընթացքում չի դարձել 

«քարացած» լեզու, ինչպես օրինակ լատիներենն ու հնդեվրոպական լեզվախմբին 

պատկանող մյուս հնագույն լեզուն - հին հունարենը, այլ շարունակում է զարգանալ, 

լրացնելով իր բառացանկը նորանոր բառերով եւ քերականական փոփոխությունների 

է ենթարկվում, արդիականանալով եւ ժամանակակից ոգի ստանալով: 

Այսօր հայոց լեզուն հարուստ բառարան ունի: Պարսկական բազմադարյան լուծն իր 

հետքն է թողել լեզվի վրա, ինչով բացատրվում է պարսկական մեծաքանակ բառերի 

առկայությունը արդի հայոց լեզվում: Քրիստոնեության զարգացման հետ լեզվում 

կիրառական դարձան սիրիական եւ հունարեն բառերը: Խաչակրաց արշավանքներից 

մնացին ֆրանսիական ծագում ունեցող բառերը: Իսկ Օսմանական պետության 

ազդեցությամբ պայմանավորված են թյուրքալեզու բառերի օգտագործումը թե 

խոսակցական եւ թե գրական հայերենում: Չնայած այդ ամենին, հայոց լեզուն 

պահպանել է 11000 բառարմատ, որոնցից 900 ը պատկանում են հենց հնդեվրոպական 

լեզվախմբին: 
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Իր լեզվախմբում հայոց լեզուն համարվում է հնագույն գրավոր լեզուներից մեկը: 

Գրավոր խոսքը Հայաստանում սկսել է զարգանալ 4 - րդ դարավերջին, հայկական 

այբուբենի ստեղծման հետ միաժամանակ: Գրավոր լեզուն հիմք դրեց 

թարգմանչական գործունեությանը: Սկսեց թարգմանվել մեծ քանակությամբ հոգեւոր 

գրականություն այլ լեզուներից: Ի շնորհիվ դրա մինչ մեր օրերն են հասել անտիկ 

գրականության գոհարներ, հայերեն թարգմանված եւ մենք դրանք փոխանցում ենք 

հաջորդ սերունդներին, քանի որ այդ թարգմանությունների բնօրինակները վաղուց 

ոչնչացված են: Առաջին հայ թարգմանիչը համարվում է Մեսրոպ Մաշտոցը, իսկ 

առաջին հայերեն թարգմանված գիրքը Աստվածաշունչն է: 

5 - րդ դարի սկզբին Հայաստանում արդեն գրվել էին 40 ստեղծագործություններ: 

Դրանք գրվել էին գրաբար հայերենով: Գրաբարը հնագույն հայոց լեզուն է, որն իր 

հնչողությամբ եւ բառակազմական բարդ կանոններով նման է հին հունական եւ 

լատիներեն լեզուներին, ինչպես նաեւ հին գերմաներենին եւ հին սլավոներենին: 

Գրաբարը հնչողությամբ եւ քերականությամբ ամբողջական հայոց լեզու է, որի 

ստեղծման հիմքում ընկած է հնագույն հայերենի բարբառներից մեկը: 

Հայոց լեզվի զարգացման հաջորդ փուլը դա միջնադարյան հայոց լեզուն է: 5 - րդ 

դարում, գրաբարին զուգահեռ սկսեց օգտագործվել միջնադարյան հայոց լեզուն: Այս 

լեզվով շարադրվում էին բժշկական, գյուղատնտեսական ձեռնարկներ, պոեզիա: Այն 

դարձավ ժամանակի պաշտոնական կիրառելի լեզուն եւ կամաց սկսեց դուրս վանել 

գրաբարին: Միջնադարյան հայերենն էլ ժամանակի ընթացքում վեր ածվեց արդի 

հայոց լեզվի, որով այսօր աշխարհում խոսում են մոտ 10 միլիոն մարդ: 

Ժամանակակից հայոց լեզուն երկու ճյուղ ունի - արեւմտյան (կոնստանտինոպոլսյան 

բարբառով) եւ արեւելյան (արարատյան բարբառով): Արեւելահայերենը 

հանդիսանում է գրական լեզու Հայաստանում, Հնդկաստանում եւ նախկին 

խորհրդային պետություններում ապրող հայերի համար: Արեւմտահայերենը ԱՄՆ - 

ում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Լիբանանում ապրող հայերի գործածական լեզուն է : 

Ի տարբերություն արեւմտահայերենի, արեւելահայերենը 1920 - ական թվականներից 

համարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն: 

Ասույթներ հայոց լեզվի մասին 

Հայոց լեզվի մասին 

Հայոց լեզուն հայերի լեզուն է, բայց բոլոր հայերի լեզուն չէ, որ կարելի է անվանել 

հայերեն: Իսկ ինչո՞ւ է կարևոր, որ մեր լեզուն հայոց լեզուն լինի: Շատ պարզ 

պատճառով` կան շվիի համար նախատեսված մեղեդիներ, որոնք պարզապես 

անհնար է նվագել շեփորով: Այսինքն, եթե դու շվի ես և ոչ թե շեփոր, ապա բարի եղիր 

շվիի համար նախատեսված մեղեդիներ նվագել, որ իրական հնչես: Միայն քոնը 



3 
 

սերտելուց հետո կարող ես փորձարկել նաև հնչողությունդ որպես շեփոր կամ 

սաքսոֆոն. կարծում եմ հետաքրքիր փորձարարություն կլինի: 

_____________________________________________________________________________

____ 

Մուշեղ Իշխան 

«Հայոց լեզուն տունն է հայուն... » 

Խաչատուր Աբովյան 

«Ձեզ եմ ասում՝ ձեզ, հայոց նորահաս երիտասարդք, ձեր անունին մեռնեմ, ձեր 

արևին ղուրբան, տասը լեզու սովորեցեք, ձեր լեզուն, ձեր հավատքը ղայիմ 

բռնեցեք… Որքան հարուստ է այդ լեզուն իր բազմատեսակ 

արտահայտություններով, դարձվածքներով ու պատկերներով, որքան զորեղ նրա 

հասկացողություններն ու դատողությունները, որքան բնական նրա պատկերները և 

փոխառումները, որքան կատարյալ գիտական անվանումները»ֈ 

Արշակ Չոպանյան 

«Ո՜վ մեր լեզուն, հայելի մաքրության, գորովի և արիության, դուն մեր հոգին ու մեր 

արյունն ես, դուն մեր զրահն ու մեր փառքն ես»: 

Ջորջ Բայրոն /Անգլիացի բանաստեղծ/ 

«Ձեր հնամենի լեզուն ես չգիտեմ, բայց սիրում եմ այդ լեզուն: Դրա մեջ Արևելքն եմ 

զգում, դարերն եմ նշմարում այնտեղ, տեսնում եմ անցյալի խորհրդավոր նշույլի 

շողարձակումը: Ինձ համար պարծանք է հայերեն թարգմանվելը»: 

Կարեն Դեմիրճյան 

«Ամեն մի աշակերտ, անկախ իր հակումներից, պետք է խորապես, կատարելապես 

տիրապետի մայրենի լեզվին, զգա նրա ամբողջ գեղեցկությունն ու հմայքը, սովորի 

ճիշտ, հստակ շարադրել իր մտքերը…» 

Երվանդ Շահազիզ 

«Շատ լեզուների իմացությամբ հպարտանալու իրավունք չունի նա, ով չգիտի իր 

մայրենին...»  

Վիկտոր Հյուգո  /Ֆրանսիացի գրող/ 

«Ես երջանիկ էի հայերեն խոսքի կարկաչյունով և ճարճատյունով: Ես լսում էի օտար 

խոսքը և հմայվում էի նրանով: իսկապես, կոշտի, շիկացածի և զարմանալիորեն 
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փափուկի, քնքուշի ինչպիսի զուգադրում: Ինչպես կոշտ, այրված հողը և հյութալի 

պտուղը, որը հասունանում»: 

Ռոժան Մարտե դյու Գար 

«Հայրենիքը, թերևս, նախ և առաջ լեզուն է»ֈ 

 

Անդրեյ Բիտով  /ռուս գրող/ 

«Հայ այբուբենը գլուխ-գործոց մըն է: Հայ հնչյունաբանության հնչյուններեն 

յուրաքանչյուրը հատուկ նշանով մը նոթագրված է, և համակարգը այնքան լավ 

հաստատված է, որ հայ ազգին հայթայթած է հնչաբանության վերջնական 

արտահայտությունը մը, արտահայտություն, որ պահպանված է մինչև այսօր առանց 

փոփոխություն մը կրելու: Ատոր հետևանքով` Հայաստան ունեցավ ճկուն գրական 

լեզու մը, որ հայուն բառապաշարին բոլոր արժեքները կարտաբերե»:                                                                                

Ավետիք Իսահակյան 

«Ո՞ր ազգն ունի այդ լեզուն, որ լեզվի մեջ կարող է միտքը այնքան ազատ շրջիլ, հոգին 

այնքան ազատ թռչիլ, որքան հայ լեզվի մեջ. փայլակին բեկյալ այլ փայլուն գիծն այն 

արշավագույն, որ լեզուն կարող է պատկերացնել, որ լեզուն Է՝ ոյր պարբերությունք 

կրնան մերթ գետի մը չափ երկարիլ, պարբերությունք՝ որք սակավ գետերու նման 

սկիզբ ունին և վախճան, որք բարձրերեն կբղխին, և գունագեղ բուրումնավետ դաշտաց 

ընդմեջեն ադամանդներ հոլովելով կամ ժայռեր գլորելով կանցնի գոռալով ու 

գալարելով, և  ուր որ ուրեմն ի խորս անդր օվկյանին անդնդախոր կհասնին»: 

Հակոբ Մանանդյան 

«Մեսրոպ Մաշտոցի գյուտը, անտարակույս, այն հզոր զենքն էր, որի շնորհիվ հայ 

ժողովուրդը պահպանեց իր գոյությունը 5-րդ դարի մեծ պայքարում եւ մտնելով 

քաղաքակրթված հնագույն ժողովուրդների ընտանիքի մեջ, զարգացրեց իր 

ինքնուրույն մշակույթն ու շատ հարուստ գրականությունը»: 

 

Եղիա Տեմիրճիպաշյան 

«Հունարենը մեղմ է, հռոմեական լեզուն` հզոր, հոնարենը` ահաբեկող, ասորերենը` 

աղերսական, պարսկերենը` պերճ, ալաներենը` գեղեցկազարդ, գոթերենը` հեգնական, 

եգիպտերենը` տափակախոս ու խավարաձայն, հնդկերենը` ճռվողական, հայերենը` 

քաղցր, որը միաժամանակ կարող է մյուս բոլոր լեզուների հատկություններն 

ամփոփել իր մեջ»: 
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Եղիշե 

«Մաշտոցի հրաշալի ստեղծագործության` հայկական այբուբենի կատարելությունը 

աշխարհի մեծագույն լեզվաբանների զարմանքն է առաջացրել»: 

Էդմոն Շուց                   

«Լատիներենի այբուբենը, հայերենի այբուբենը նշագրության զարմանալի օրինակներ 

են, որն անվանում ենք հնչութային: Ժամանակակից վերլուծողը գրեթե ոչինչ չի կարող 

փոխել այստեղ. հաշվի են առնված իրական տարբերությունները, յուրաքանչյուր տառ 

միշտ համապատասխանում է միայն մեկ հնչույթի, յուրաքանչյուր հնչույթ միշտ 

վերարտադրվում է նույն տառով»: 

Էմիլ Բենվենիստ 

«Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային գոյության և էության ամենախոշոր փաստը, 

ինքնուրույնության ու հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, պատմության ու հեռավոր 

անցյալի կախարդական բանալին, հոգեկան կարողությունների ամենաճոխ 

գանձարանը, հոգին ու հոգեբանությունը»: 

Հովհաննես Թումանյան 

«Բավական չէ ազգասեր ու հայրենասեր լինելը, պետք է մի քիչ էլ լեզվասեր լինել, 

պետք է սիրել, պաշտել, գգվել հարազատ մոր հարազատ լեզուն. այս սերը միայն 

կբանա մեր առջև մեր լեզվի անհատնում ճոխությունը, նրա նրբությունը և 

քաղցրությունը»։ 

Ղազարոս Աղայան 

«Ուր որ հայրենի երգեր կլսվի՝ հոն հայրենիքը ողջ է…» 

Ղևոնդ Ալիշան 

«Եթե նկատի առնենք պատմական այն բացառիկ, ծանր իրադրությունը, որի մեջ 

Մաշտոցը կարողացավ արթնացնել հայ ժողովրդի ազգային գիտակցությունը, և նրա 

այդ գործը համեմատենք Պիպինոսի և նրա զինակից Զիգֆրիդի գործունեության հետ, 

որ նրանք արին գերմանական ժողովրդի համար` այս վերջինները «խեղճ թզուկներ» 

կերևան մտքի այդ հսկայի համեմատությամբ»: 

Մարկվարտ 

«Օգտվենք եվրոպական լեզուներու նորանոր ու թարմ արտահայտություններեն, բայց 

չմոռանանք գրաբարին հուռթի շտեմարաններեն օգտվիլ մանավանդ: Ինչո՞ւ մեր հացը 

գետին ձգենք ու մուրացիկ, ուրիշի հետևեն վազենք»: 
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Միսաք Մեծարենց 

«Դպրոցի ազգությունը կախված չէ աշակերտների և վարժապետների լոկ 

հայությունից. լեզուն է, որ միայն կարող է այդ վերնագիրը դնել դպրոցի ճակատին… 

Թող ուրեմն հայ մանուկը նախ և առաջ որպես հայի զավակ ուսանի յուր սեփհական 

լեզուն և ապա օտարինը: Ազգի հոգին և ազգի սիրտը կարող են յուրյանց 

հատկությունը և որակությունը մաքուր պահել միայն կերպարանագործվելով 

ազգային լեզվի ազդեցության տակ. այս ճշմարտությունը ուրացողը ուրացող է 

ազգության: 

Միքայել Նալբանդյան 

«Հայ լեզուն է այն սարսափելի ուժը, որի ընդդեմ տկար են նաև միլիենավոր 

բարբարոսների սվինները: Լեզուն է ազգությանց դրոշակը, լեզուն է նոցա 

որպիսության և վիճակի հայտարարը»: 

Ավետիք Իսահակյան 

«Հայոց լեզու, դու մեր անկողոպտելու գանձը եղար, մեր անընկճելի հայրենիքը: Մեր 

ժողովուրդը կորցրեց գահ և թագ, զորք և իշխանություն, ավեր եղան և ավար մեր 

բերդերն ու քաղաքները, ավար եղան մեր ինչքն ու ու գույքը, բայց դու մնացիր միայն 

կանգուն, մնացիր հաղթական: Ցնցոտի հագավ մեր ժողովուրդը, բայց դու ծիրանով 

ծածկեցիր նրա հոգին, թշնամին ջաղջախեց նրա սրունքը, դու թևեր տվիր նրան` 

ժողովրդին»: 

«Մայրենի լեզվի բառերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզվինը՝ սովորում, 

հասկանում, հիշում… 

Սուտ է այն լուսավորությունը, որ պիտի լինի օտարի լեզվով: Այդպիսի դիպվածում 

դուք ձեր զավակները օտարացնում եք ձեզանից: Նրանց զավակները անունով միայն 

կլինին հայ, իսկ հաջորդ սերունդները ավելորդ կհամարեն այդ անունը կրել յուրյանց 

վրա: Ուրեմն խելամիտ եղեք, և թող ձեր դպրոցներում հնչի մայրենի լեզուն»: 

Նիկողայոս Մառ  

«Հայերենը, իբրև Արարատյան լեզու, կոչվում է “ Աղոթքի լեզու”, այն աստվածային 

ճոխ ու աննման լեզու է»: 

Ջորջ Բայրոն 

«Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայերենն է: 

Ինչ էլ սպասելիս լինի նրանց (հայերին) ապագայում, նրանց երկիրը միշտ պետք է մնա 

որպես ամենից ավելի հետաքրքրականներից մեկն ամբողջ հողագնդում, և արդեն իսկ 

նրանց լեզուն… մեծ ուսումնասիրություն է պահանջում… Ճոխ է հայոց լեզուն, և 
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առատորեն կվարձատրվի նա, ով կուսումնասիրի այն: Ես փորձում եմ, իմ փորձն 

առաջ է ընթանում»: 

Վահան Տերյան 

«Գրաբարը…. ոսկի է, դա լեզու չէ, այլ երկնային երաժշտություն, պերճություն, ուժ, 

ճկունություն, այդ ամենը նոր եմ սկսում զգալ: Եվ ինչպիսի ձախորդությունների էլ 

հանդիպեմ, և որքն էլ ինձ համար դժվար լինի, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, միայն թե 

իրագործեմ երազանքս` կատարելապես ուսումնասիրեմ այդ արքայական լեզուն»: 

Վահրամ Փափազյան 

«Այդ մարդուն եմ պարտական ահա՝ իմ մայրենի լեզվի անզուգական գեղեցկության, 

Նրա անբավ հարստության, անմրցելի ճկունության երջանիկ և առաջին գիտակցումը, 

որը դավանանք դարձավ ինձ համար հետագայում, երբ տիրապետելով ութ օտար 

լեզուների՝ եկա այն համոզման, որ հելլեն, լատին և արաբ լեզուներից ավելի հնչեղ ու 

հարուստ Է մեր լեզունֈ Թող ներվի ինձ, եթե ասեմ՝ օրհնվի քո հիշատակը, տերտեր, որ 

անգիտակցաբար սովորեցրիր ինձ սիրել այն լեզուն, որ հետագայում մարդկային 

այլազան կրքերը թարգմանելու անզուգական գործիքը պիտի դառնար ինձ համար»։ 

Վիկտոր Համբարձումյան 

«…Ինձ հաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծոռներիս կտակում եմ տիրապետել 

հայոց լեզվին: Ամեն մեկը պետք է իր պարտքը համարի ուսումնասիրել հայոց լեզուն, 

գրագետ լինի հայերենից, անկախ այն բանից, թե քանի տոկոս է նրա մեջ հայկական 

արյունը: Այդ տոկոսը ոչինչ չի նշանակում: Մենք փոխանցում ենք սերունդներին ոչ թե 

արյուն, այլ գաղափարներ եւ գաղափարների մեջ ինձ համար ամենաթանկը հայոց 

լեզուն է: Այդ կապակցությամբ յուրաքանչյուր սերունդ պարտավոր է սովորեցնել 

հաջորդին հայոց լեզու: Գիտցեք, որ իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունը եղել է ու 

կմնա, քանի ապրում եմ, հայոց լեզվին տիրապետելը: Ցանկանում եմ երջանկություն 

բոլորիդ…» 

Ֆեդերիկ Ֆեյդի 

«Զբաղմունքներուս նյու՞թը այսօր: Մեկն ու միակը` հայերենը: Գրաբարը, հայոց 

բարբառները: Այս է իմ սիրուս առարկան: Մի զարմանալի մասնավոր շնորհ ունեցող 

այս լեզուն, որ այսoր իսկ զորություն ունի ազատորեն և ստույգ արտահայտելու 

գիտական ճշտորոշ միտքը, փիլիսոփայական գաղափարները և բանաստեղծական 

նրբին, բազմերանգ կիսաստվերները միաժամանակ: Կյանքիս ամեն մի վայրկյանը 

նվիրված է այդ ուսումնասիրությանը»: 
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Իմ իմացած լեզուների մեջ հայերենը բացառկ է, նախ` որպես զարմալալի 

տրամաբանական լեզու, ապա նաև` իր ճկունությամբ, նոր բառերի կազմելու 

դյուրություններով: 

Հայոց լեզվի մյուս կողմը, որ արժանի է հիացմունքի, նրա բառային և ոճային 

հարստությունն է: Այս առանձնահատկությունը հայ բանաստեղծներին 

հնարավորություն է տալիս համաշխարհային գրականոթյան գանձերը բոլոր 

նրբերանգներով թարգմանելու հայերեն: Եվ բառապաշարի հենց այդ հարստությունն 

է, որ դժվարություն է հարուցում օտարազգի թարգմանիչներին հայ գրականությունը 

իրենց լեզուներով թարգմանելիս»: 

Անտուան Մեյե /ֆրանսիացի լեզվաբան/ 

«Հայ այբուբենը գլուխ-գործոց մըն է: Հայ հնչյունաբանության հնչյուններեն 

յուրաքանչյուրը հատուկ նշանով մը նոթագրված է, և համակարգը այնքան լավ 

հաստատված է, որ հայ ազգին հայթայթած է հնչաբանության վերջնական 

արտահայտությունը մը, արտահայտություն, որ պահպանված է մինչև այսօր առանց 

փոփոխություն մը կրելու: Ատոր հետևանքով` Հայաստան ունեցավ ճկուն գրական 

լեզու մը, որ հայուն բառապաշարին բոլոր արժեքները կարտաբերե»: 

Եղիա  Տեմիրճիպաշյան 

«Ո՞ր ազգն ունի այդ լեզուն, որ լեզվի մեջ կարող է միտքը այնքան ազատ շրջիլ, հոգին 

այնքան ազատ թռչիլ, որքան հայ լեզվի մեջ. փայլակին բեկյալ այլ փայլուն գիծն այն 

արշավագույն, որ լեզուն կարող է պատկերացնել, որ լեզուն Է՝ ոյր պարբերությունք 

կրնան մերթ գետի մը չափ երկարիլ, պարբերությունք՝ որք սակավ գետերու նման 

սկիզբ ունին և վախճան, որք բարձրերեն կբղխին, և գունագեղ բուրումնավետ 

դաշտաց ընդմեջեն ադամանդներ հոլովելով կամ ժայռեր գլորելով կանցնի գոռալով 

ու գալարելով, և ուր որ ուրեմն ի խորս անդր օվկյանին անդնդախոր կհասնին»: 

Եղիշե 

«Հունարենը մեղմ է, հռոմեական լեզուն` հզոր, հոնարենը` ահաբեկող, ասորերենը` 

աղերսական, պարսկերենը` պերճ, ալաներենը` գեղեցկազարդ, գոթերենը` 

հեգնական, եգիպտերենը` տափակախոս ու խավարաձայն, հնդկերենը` ճռվողական, 

հայերենը` քաղցր, որը միաժամանակ կարող է մյուս բոլոր լեզուների 

հատկություններն ամփոփել իր մեջ»: 

Էդմոնդ Շուց 

«Մաշտոցի հրաշալի ստեղծագործության` հայկական այբուբենի կատարելությունը 

աշխարհի մեծագույն լեզվաբանների զարմանքն է առաջացրել»: 

Էմիլ Բենվենիստ 

«Լատիներենի այբուբենը, հայերենի այբուբենը նշագրության զարմանալի օրինակներ 

են, որն անվանում ենք հնչութային: Ժամանակակից վերլուծողը գրեթե ոչինչ չի 

կարող փոխել այստեղ. հաշվի են առնված իրական տարբերությունները, 
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յուրաքանչյուր տառ միշտ համապատասխանում է միայն մեկ հնչույթի, 

յուրաքանչյուր հնչույթ միշտ վերարտադրվում է նույն տառով»: 

Հովհաննես  Թումանյան 

«Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային գոյության և էության ամենախոշոր փաստը, 

ինքնուրույնության ու հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, պատմության ու հեռավոր 

անցյալի կախարդական բանալին, հոգեկան կարողությունների ամենաճոխ 

գանձարանը, հոգին ու հոգեբանությունը»: 

Ղազարոս Աղայան 

«Բավական չէ ազգասեր ու հայրենասեր լինելը, պետք է մի քիչ էլ լեզվասեր լինել, 

պետք է սիրել, պաշտել, գգվել հարազատ մոր հարազատ լեզուն. այս սերը միայն 

կբանա մեր առջև մեր լեզվի անհատնում ճոխությունը, նրա նրբությունը և 

քաղցրությունը»: 

Ղևոնդ Ալիշան 

«Ուր որ հայրենի երգեր կլսվի՝ հոն հայրենիքը ողջ է…» 

Մարկվարտ 

«Եթե նկատի առնենք պատմական այն բացառիկ, ծանր իրադրությունը, որի մեջ 

Մաշտոցը կարողացավ արթնացնել հայ ժողովրդի ազգային գիտակցությունը, և նրա 

այդ գործը համեմատենք Պիպինոսի և նրա զինակից Զիգֆրիդի գործունեության հետ, 

որ նրանք արին գերմանական ժողովրդի համար` այս վերջինները «խեղճ թզուկներ» 

կերևան մտքի այդ հսկայի համեմատությամբ»: 

Միսաք Մեծարենց 

«Օգտվենք եվրոպական լեզուներու նորանոր ու թարմ արտահայտություններեն, բայց 

չմոռանանք գրաբարին հուռթի շտեմարաններեն օգտվիլ մանավանդ: Ինչո՞ւ մեր 

հացը գետին ձգենք ու մուրացիկ, ուրիշի հետևեն վազենք»: 

Պարույր Սևակ 

«Մեր լեզուն միայն մեզ չի պատկանում, այլև աշխարհին, նա միայն մեր սրբությունը 

չէ, այլ մասունքը հանուր մարդկության»: 

Միքայել Նալբանդյան 

«Դպրոցի ազգությունը կախված չէ աշակերտների և վարժապետների լոկ 

հայությունից. լեզուն է, որ միայն կարող է այդ վերնագիրը դնել դպրոցի ճակատին… 

Թող ուրեմն հայ մանուկը նախ և առաջ որպես հայի զավակ ուսանի յուր սեպհական 

լեզուն և ապա օտարինը: Ազգի հոգին և ազգի սիրտը կարող են յուրյանց 

հատկությունը և որակությունը մաքուր պահել միայն կերպարանագործվելով 

ազգային լեզվի ազդեցության տակ. այս ճշմարտությունը ուրացողը ուրացող է 

ազգության: 

http://granish.org/tag/%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
http://granish.org/2010/04/misaq-metsarenc/
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Հայ լեզուն է այն սարսափելի ուժը, որի ընդդեմ տկար են նաև միլիենավոր 

բարբարոսների սվինները: Լեզուն է ազգությանց դրոշակը, լեզուն է նոցա 

որպիսության և վիճակի հայտարարը: 

Հայոց լեզու, դու մեր անկողոպտելու գանձը եղար, մեր անընկճելի հայրենիքը: Մեր 

ժողովուրդը կորցրեց գահ և թագ, զորք և իշխանություն, ավեր եղան և ավար մեր 

բերդերն ու քաղաքները, ավար եղան մեր ինչքն ու ու գույքը, բայց դու մնացիր միայն 

կանգուն, մնացիր հաղթական: Ցնցոտի հագավ մեր ժողովուրդը, բայց դու ծիրանով 

ծածկեցիր նրա հոգին, թշնամին ջաղջախեց նրա սրունքը, դու թևեր տվիր նրան` 

ժողովրդին»: 

Գարեգին Նժդեհ 

«Լեզվի մահն արագացնում է ժողովուրդների հոգևոր մահը»: 

Սիրանուշ 

«Մեր մայրենի լեզուն ազգային վարձն է, ազգային պարտեզի վարդն է: Առանց նրա 

մենք չունենք հրապույր, առանց մայրենի լեզվի մենք համարյա մահացած ենք»: 

Նիկողայոս Մառ /արևելագետ, ազգագրագետ/ 
«Հայերենը, իբրև Արարատյան լեզու, կոչվում է “ Աղոթքի լեզու”, այն աստվածային 

ճոխ ու աննման լեզու է»: 

Ջորջ  Բայրոն 

«Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայերենն է: 

Ինչ էլ սպասելիս լինի նրանց (հայերին) ապագայում, նրանց երկիրը միշտ պետք է 

մնա որպես ամենից ավելի հետաքրքրականներից մեկն ամբողջ հողագնդում, և 

արդեն իսկ նրանց լեզուն… մեծ ուսումնասիրություն է պահանջում… Ճոխ է հայոց 

լեզուն, և առատորեն կվարձատրվի նա, ով կուսումնասիրի այն: Ես փորձում եմ, իմ 

փորձն առաջ է ընթանում»: 

 Վահան Տերյան 

«Գրաբարը…. ոսկի է, դա լեզու չէ, այլ երկնային երաժշտություն, պերճություն, ուժ, 

ճկունություն, այդ ամենը նոր եմ սկսում զգալ: Եվ ինչպիսի ձախորդությունների էլ 

հանդիպեմ, և որքն էլ ինձ համար դժվար լինի, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, միայն թե 

իրագործեմ երազանքս` կատարելապես ուսումնասիրեմ այդ արքայական լեզուն»: 

Վահրամ Փափազյան 

«Այդ մարդուն եմ պարտական ահա՝ իմ մայրենի լեզվի անզուգական գեղեցկության, 

Նրա անբավ հարստության, անմրցելի ճկունության երջանիկ և առաջին գիտակցումը, 

որը դավանանք դարձավ ինձ համար հետագայում, երբ տիրապետելով ութ օտար 

լեզուների՝ եկա այն համոզման, որ հելլեն, լատին և արաբ լեզուներից ավելի հնչեղ ու 

հարուստ Է մեր լեզունֈ Թող ներվի ինձ, եթե ասեմ՝ օրհնվի քո հիշատակը, տերտեր, 
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որ անգիտակցաբար սովորեցրիր ինձ սիրել այն լեզուն, որ հետագայում մարդկային 

այլազան կրքերը թարգմանելու անզուգական գործիքը պիտի դառնար ինձ համար»ֈ 

Վիկտոր Համբարձումյան 
«... Ինձ հաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծոռներիս կտակում եմ տիրապետել 

հայոց լեզվին: Ամեն մեկը պետք է իր պարտքը համարի ուսումնասիրել հայոց լեզուն, 

գրագետ լինի հայերենից, անկախ այն բանից, թե քանի տոկոս է նրա մեջ հայկական 

արյունը: Այդ տոկոսը ոչինչ չի նշանակում: Մենք փոխանցում ենք սերունդներին ոչ 

թե արյուն, այլ գաղափարներ եւ գաղափարների մեջ ինձ համար ամենաթանկը հայոց 

լեզուն է: Այդ կապակցությամբ յուրաքանչյուր սերունդ պարտավոր է սովորեցնել 

հաջորդին հայոց լեզու: Գիտցեք, որ իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունը եղել է ու 

կմնա, քանի ապրում եմ, հայոց լեզվին տիրապետելը: Ցանկանում եմ երջանկություն 

բոլորիդ …» 

Ֆրեդերիկ Ֆեյդի 

«Զբաղմունքներուս նյու՞թը այսօր: Մեկն ու միակը` հայերենը: Գրաբարը, հայոց 

բարբառները: Այս է իմ սիրուս առարկան: Մի զարմանալի մասնավոր շնորհ ունեցող 

այս լեզուն, որ այսoր իսկ զորություն ունի ազատորեն և ստույգ արտահայտելու 

գիտական ճշտորոշ միտքը, փիլիսոփայական գաղափարները և բանաստեղծական 

նրբին, բազմերանգ կիսաստվերները միաժամանակ: Կյանքիս ամեն մի վայրկյանը 

նվիրված է այդ ուսումնասիրությանը: 

Իմ իմացած լեզուների մեջ հայերենը բացառկ է, նախ` որպես զարմալալի 

տրամաբանական լեզու, ապա նաև` իր ճկունությամբ, նոր բառերի կազմելու 

դյուրություններով: 

Հայոց լեզվի մյուս կողմը, որ արժանի է հիացմունքի, նրա բառային և ոճային 

հարստությունն է: Այս առանձնահատկությունը հայ բանաստեղծներին 

հնարավորություն է տալիս համաշխարհային գրականոթյան գանձերը բոլոր 

նրբերանգներով թարգմանելու հայերեն: Եվ բառապաշարի հենց այդ հարստությունն 

է, որ դժվարություն է հարուցում օտարազգի թարգմանիչներին հայ գրականությունը 

իրենց լեզուներով թարգմանելիս»: 

: 

Բանաստեղծություններ 

Համո Սահյան 

Մեր լեզուն 

Մեր լեզուն մեր խիղճն է դա, 

Սուրբ հացը մեր սեղանի, 

Մեր հոգու կանչն է արդար 
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Ու համը մեր բերանի: 

 

Մեր լեզուն ծուխն է մեր տան, 

Մեր կշիռն աշխարհի մեջ, 

Նա աղն է մեր ինքնության, 

Էության խորհուրդը մեր: 

 

Մեր լեզուն արյունն է մեր, 

Արյունից ավելի թանկ, 

Մեր բուրմունքն ու գույնն է մեր, 

Մեր լեզուն մենք ենք որ կանք: 

 

Նա պիտի մեր առաջին 

Ու վերջին սերը լինի, 

Ինչ ունենք էլ աշխարհում, 

Որ այսքան մերը լինի: 

 

 

Հայոց լեզուն 

Քեզանով է պայթել հունդը մեր գոյության, 

Քեզանով ենք դարձել տուն ու երկիր, 

Շառաչել ես դու հին հողում Արարատյան 

Մինչեւ հնչյունը քո դարձել է գիր. 

Դու ոգին ես եղել մեր եղեգան փողի, 

Ոգու կանչն ես եղել մեր պայքարող ... 

Կարող Էինք ապրել անգամ առանց հողի, 
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Բայց առանց քեզ ապրել չէինք կարող. 

Քեզանով են խոսել սեպուհներն ու արքան. 

Շինականն է խոսել հոգնած ու հեգ, 

Չեղյալ իր աատծո, իր սրտի եւ անգամ 

Իր տանջանքի լծորդ լծկանի հետ. 

Դու մեր անցած բոլոր ուղիներում մթար, 

Եվ զրահ ես եղել եւ զորավիգ, 

Մարմնավորել ես դու մեր գաղափարն արդար, 

Դարձել Ցասման Մհեր, Թլոր Դավիթ. 

Մերթ հնչել ես որպես կռվի կանչող շեփոր, 

Մերթ հառաչել ուրպես սիրտը ցավոտ, 

Հեքիաթներ ես հյուսել, առասպել ու էպոս, 

Ողբերգության մատյան, ասք ու աղոթք. 

Մերթ բուրել ես որպես վարղավառի ծաղիկ, 

Ճախարակի թելն ես մերթ ոլորել, 

Հայրեններ են դարձել շարական ու տաղիկ, 

Անտունիներ անտուն եւ հորովել ... 

Մաքրությունն ես առել արեգական շողի, 

Լուսավորել ես մեր վերելքն անվերջ, 

Արձագանքն ես եղել մեր մարտական փողի 

Ավարայրից մինչեւ Թաման ու Կերչ. 

Դու հնչում ես ահա որպես երգ ու երգում 

Շրթունքների վրա իմ սերնդի, 

Եղբայրական բոլոր լեզուների երթում 

Սրտի խոսքն ես խոսում հողագնդի. 

Հինավուրց ու նորոգ դու իմ հայոց լեզու, 
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Դու ավելի փարթամ պիտի ծաղկես, 

Երբ մեր երազն անգամ հայերեն է հյուսվում, 

էլ կարող ենք ապրել մենք առանց քեզ. 

Ոչ մի մրրիկ ու հողմ մեզնից քեզ չի պոկի, 

Եվ քեզ չի խափանի ոչ մի աղետ, 

Մեր գոյության արեւ, մեր ինքնության ոգի 

Հավիտենից ի վեր եւ առհավետ 

 

 

Հովհաննես Շիրազ 

*** 

Մեսրոպ Մաշտոցն ասաց, որդիս, 

Էլ ինչով ես հույսը բերդիս, - 

Էլ հայրենիք ինչու եկար, 

Թե պիտ խոսես օտար լեզվով, 

Խմես հայոց գինին նեկտար, 

Կենաց կանչես օտար լեզվով, 

Քաղես հայոց վարդերն ու հեզ 

Աղջիկ կանչես օտար լեզվով: 

 

Իրավ քանի լեզու գիտես, 

Այնքան մարդ ես, իրավն ասին, 

Բայց, որ քո հայ լեզուն չունես, 

Էլ ինչ հույս ես քո Մասիսին, 

Որ թողել ես քո մայրենին, 

Հարամ է քեզ հայոց գինին, 
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Հարամ է քեզ աղջիկն հայոց, 

Հայոց սիրտը, Մասիսն հայոց: 

Մայր հայրենիքն էլ ի՞նչ սրտով 

Քո ոտքերն էլ գրկե վարդով ... 

... Ա՜խ, չէ, Մասիսն հալալ է քեզ, 

Հայոց վշտում դու մեղք չնես, 

Հալալ է քեզ հողն հայրենի, 

Թող քեզ ջուրն էլ դարնա գինի: 

Քանզի հայոց վայ սփյուռքում 

Պանդխտությունն է դեռ պոկում: 

Հայի բերանից հայոց լեզուն, 

Օտարն հայոց մահն է ուզում ... 

Բայց նա է հայ, ով հովազի 

Արնախում երախումն էլ 

Իր մայրենի լեզվով խոսի, 

Մոր կաթի հետ ծծած լեզվով, 

Որ հայ գետը ծով ծնի, ծով, - 

Ժխորում էլ Բաբելոնի 

Խոսի լեզվով իր մայրենի 

Հայոց լեզվով, որ միշտ ջահել, 

Մեզ բյուր դարեր հայ է պահել: 

Պարույր Սևակ 

*** 

Դու մեր մեծ երթի գավազանակիր 

Եվ մեր պատմության մեծագո՜ւյն դիվան, 

Մեր ազնըվության գովասանագիր, 
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Մեր մտքի պահեստ, հոգու օթեւան. 

Անցյալին պարզված դու մեր լսափող, 

Եվ մեր խոսափող, գալիքին ուղղված. 

Դու մեր սրբություն, կնքված Մեսրոպով, 

Նարեկացիով օծված ու յուղված. 

Դաժան դարերի ամեն մի ժամին 

Շա՜տ բան է խլել մեզնից թշնամին. 

Բարդելով վերքին վերք ու անարգանք, 

Հեծության վրա մի նոր հեծություն, 

Խլել է մեզնից հանգիստ ու հարգանք, 

Խլել է մեզնից փառք ու մեծություն, 

Խլել կյանքը մեր եւ ... կյանքի՜ց էլ թանկ 

Մեր հողը, հողը, 

Մեր սուրբ հայրենի՜ն. 

Շա՜տ բանից է մեզ զրկել վայրենին. 

Մեր կերած հացին քսել է նա ժանգ, 

Բայց եւ ... դարավոր բնիկ վայրերի 

Կորըստի լեղի կարո՜տն է քսել, 

Մեր խումին խառնել մեր սուրբ մայրերի 

Արցունքը, սակայն ... եւ արյունը սեւ, 

Բայց մենք չենք զրկվել ... մեր բերնի համից. 

- Քաղցրացել ենք մենք ... մեր քաղցր բառով, 

Մեր մայրենահամ անուշ բարբառով. 

Շա՜տ բանից է մեզ զրկել թշնամին. 

Իր ձեռքով նա մեր ձեռքերն է հատել, 

Հատել է ականջ ու ոտնաթաթեր, 
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Աչքեր է հանել դաշույնով իր սուր, 

Կտրել է նաեւ արմատից լեզուն, 

Եվ սակայն ... իզո՜ւր. 

Չի հատվել լեզուն, 

Մնացել է նա, հավատո՜վ անգամ ... 

Քեզ, մեր հայկական եւ արամական, 

Չկարողացան քեզ խլել մեզնից 

Ոչ խարդավանքով արամեական, 

Ոչ բյուզանդական սիրով անազնիվ, 

Ոչ Ահրիմանի ահեղ նետերով, 

Ոչ Քրիստոսի մարդ - չմարդությամբ, 

Ոչ Մուհամեդի ճմլիչ ոտերով. 

Ո՜չ ճշմարտությամբ, 

Ո՜չ էլ ստերով. 

Չկարողացան քեզ մեզնից խլել. 

Եվ պարզ է հիմա, հստակ ու որոշ, 

Որ չե՜ն էլ կարող քեզ մեզնից խլել, 

Ինչպես չեն կարող խլել մի դրոշ, 

Որ հազարամյա դաժան մարտերում 

Փողփողացել է միշտ էլ ... սրտերո՜ւմ. 

Ոչ, քեզ ոչ մեկը կուլ տալ չի՜ կարող. 

Ագահ կոկորդում դու խոր ես խրվում. 

Ոչ, քեզ ոչ մեկը փուլ տալ չի՜ կարող, 

Ինչպես երկինքը երբեք չի փլվում. 

Չե՜ս խլվի երբեք, 

Չե՜ս փլվի երբեք, 
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Ինչպես արյունից գույնը չի խլվում ... 

Եվ ինչ խաչագող դեռ պիտի հասնի, 

Որ քեզ կամենա գողանալ մեզնից. 

(Մի ասա «մեզնից», «աշխարհի՜ց» ասա) 

Չէ որ դու հիմա ոչ միայն լեզու, 

Այլեւ մասո՜ւնք ես, 

Մասո՜ւնք ես մի սուրբ, 

Անկողոպտելի մասո՜ւնք սրբազան, 

Դարերի խորքից դարերին հասած. 

Մասունք: Ինչպե՞ս թե. մասո՜ւնքս ո՜րն է. 

Մասունքի տեղը տուփն է կամ հորն է. 

Իսկ դու, դարավոր, բայց եւ առույգ ես, 

Գիսավոր ծուխ ես, բայց եւ խարույկ ես, 

Ինչքան պարզ, նույնքան ասպետական ես, 

Շատերի մեջ ես, բայց պետական ես, 

Եվ դրանով իսկ դու պետքական ես 

Այն պետությանը, որ վաղը պիտի 

Լուսնից ու Մարսից ինքն իրեն դիտի ... 

 

Ջիվանի 

*** 

Հայոց քաղցր և ճոխ լեզու 

Անուշիկ բառերուդ մատաղ. 

Թե հին, թե նոր, լավ պտղատու 

Քու տնկած ծառերուդ մատաղ։ 
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Թեև ունես ոխակալող, 

Բայց դու կաս, չես մաշող, հալող, 

Ամեն լեզվի հարմար գալող 

Մեսրովբա տառերուդ մատաղֈ 

 

Ադամա լեզու ես հաստատ, 

Ծլի՛ր, ծաղկի՛ր, գցե արմատֈ 

Ունես փայլուն ճրագներ շատ, 

Մշտապես վառերուդ մատաղֈ 

 

Խրթին մեր Նարեկի նման, 

Գիրք ես տվել մեզ պատվական, 

Խորախորհուրդ, ճիշտ գերբնական 

Մութ, մռայլ մասերուդ մատաղֈ 

 

 

Եղիշե Չարենց 

Մեր լեզուն 

 

Մեր լեզուն ճկուն է ու բարբարոս, 

Առնական է, կոպիտ, բայց միևնույն պահին 

Պայծառ է նա, որպես մշտաբորբոք փարոս, 

Վառված հրով անշեջ դարերում հինֈ– 

 

Եվ վարպետներ, խոնարհ ու հանճարեղ, 

Հղկել են այն դարեր, որպես մարմար, 
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Եվ փայլել է նա մերթ, ինչպես բյուրեղ, 

Մերթ կոպտացել, ինչպես լեռնային քարֈ 

 

Բայց միշտ պահել է նա իր կենդանի ոգին,– 

Եվ եթե մենք այսօր կոտրատում ենք այն մերթ– 

Այդ նրանից է, որ ուզում ենք մեր 

Նոր խոհերի վրա ժանգ չչոքիֈ– 

 

Այդ նրանից է, որ մեր այսօրվա ոգուն 

Այլևս չի կարող լինել պատյան 

Ո՛չ Տերյանի բարբառը նվագուն, 

Ո՛չ Նարեկի մրմունջը մագաղաթյաֈ– 

 

Եվ ո՛չ անգամ Լոռու պայծառ երգիչ 

Թումանյանի բարբառը գեղջկական,– 

Բայց նա կգա – լեզուն այս երկաթյա բերքի 

Եվ խոհերի այս խո՜ր ու երկրակամ… 

 

Նաիրի Զարյան 

*** 

Արի, եղբա "յր, փառաբանե" նք մեր քաղցրաբառ հայոց լեզուն, 

Մեր արտի ջուր, մեր ձեռքի թուր, մեր հոգու լար հայոց լեզուն: 

 

Հոսել է նա մեր դարերից, մեր սարերից ու մեր սրտից, 

Արաքսի պես միշտ կենդանի, միշտ անսպառ, հայոց լեզուն: 
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Նա առաջին կանչն է եղել դյուցազնական մեր նախահոր, 

Օրորոցից մեզ փայփայել է մայրաբար հայոց լեզուն: 

 

Քերթողահայր Նարեկացուց մինչեւ Քուչակն ու ձեր ծառան, 

Տվել է մեզ երազ ու երգ եւ ճանապարհ, հայոց լեզուն: 

 

Կը մոլորվեր մեր քարավանն ամպրոպաշունչ գիշերներին, 

Կը կորչեինք, եթե ճամփին չըբոցկլտար հայոց լեզուն: 

 

Քանի՜ ցեղեր ցամաքեցին, ինչպես հեղեղն ավազի մեջ, 

Բայց նոր դարի ծովին հասավ մեսրոպատառ հայոց լեզուն: 

 

Նրան իր ձեռքն է վերցրել մեր պետությունն աշխարհաշեն, 

Այդ վեհ ձեռքով է բարձրանում դեպի կատար, հայոց լեզուն: 

 

Այսօր էլ նա բռնության դեմ փայլատակում է բարկացայտ, 

Հերոսական լեզուների հերոս եղբայր հայոց լեզուն: 

Ուրեմն եկ փառաբանե "նք, փայլեցընենք թրի նման, 

Որ զրընգա արեւի տակ հավետ պայծառ հայոց լեզուն: 

 

Սիլվա Կապուտիկյան 

*** 

Այս գարնան հետ, այս ծաղկունքի, 

Այս թռչնակի, այս առվակի, 

Հետն այս երգի ու զարթոնքի 

Բացվեց լեզո՜ւն իմ մանկիկի: 
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ՈՒ թոթովեց բառ մի անգին 

Հայկյան լեզվից մեր սրբազան, 

Ասես մասունք հաղորդության 

Դիպավ մանկանս շրթունքին ... 

- Լսի "ր, որդիս, պատգամ որպես 

Սիրող քո մոր խո՜սքը սրտանց, 

Այսօրվանից հանձնում եմ քեզ 

Հայոց լեզո՜ւն հազարագանձ: 

Կտրել է նա, հանց աստղալույս, 

Երկինքները ժամանակի, 

Շառաչել է խռովահույզ 

Սլացքի հետ հայկյան նետի, 

ՈՒ Մեսրոպի սուրբ հանճարով 

Դարձել է գիր ու մագաղաթ, 

Դարձել է հո՜ւյս, դարձել դրո՜շ, 

Պահել երթը մեր անաղարտ ... 

Նրանո "վ է մրմրնջացել 

Հայ պանդուխտը վերքն իր սրտի, 

Նրանո "վ է որորտացել 

Կռվի երգն իմ ժողովրդի, 

Նրանո "վ է մայրս ջահել 

Ինձ օրորոց դրել մի օր, 

Հիմա եկել, քե՜զ է հասել 

Նրա կարկաչը դարավոր ... 

Բա "ց շուրթերդ, խոսի՜ր, անգի" ն, 

Ժիր դայլայլի՜ր, ի "մ սիրասուն, 
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Թող մանկանա "քո շուրթերին 

Մեր ալեհե՜ր հայոց լեզուն ... 

Պահի "ր նրան բարձր ու վճիտ, 

Արարատի սուրբ ձյունի պես, 

Պահի "ր նրան սրտիդ մոտիկ, 

Քո պապերի աճյունի պես, 

ՈՒ ոսոխի զարկիցը սեւ 

Դու պաշտպանի "ր կրծքով նրան, 

Ինչպես մո՜րդ կպաշտպանես, 

Թե սո "ւր քաշեն մորդ վրան, 

ՈՒ տե "ս, որդիս, ո" ւր էլ լինես, 

Այս լուսնի տակ ո՜ւր էլ գնաս, 

Թե մո "րդ անգամ մտքիցդ հանես, 

Քո մա՜յր լեզուն չմոռանա "ս: 

 

Պատվական Խաչատրյան 

*** 

Դու հնաբառ, 

Մեսրոպատառ, 

Աղբյուրի պես 

Ջինջ ու կայտառ: 

Դու մոր նման 

Միշտ տուն կանչող, 

Մայր հողի պես 

Միշտ կանաչող: 

Դու այնպես կուռ, 
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Այնպես անբիծ 

Եվ ինչ լավ է, 

Հասել ես ինձ: 

Թե կորչեիր 

Հանկարծ անհետ, 

Ինչպես խոսեր 

Մայրս ինձ հետ: 

 

Հղումներ 

Լեզվի մասին՝  Լեզվի ժողովրդավարական տեսչություն  

Զրույցներ լեզվի մասին   

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ | Ասույթներ   

Հայոց այբուբենի գաղտնագրման գաղտնիքը  

Մեր ամենամեծ գանձը՝ մայրենի լեզուն 
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