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Իմ ու սուցչի և ըն կե րոջ՝
Յու րի Հա րու թյու նյա նի հի շա տա կին

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ար դի աշ խար հում մեծ հե տաքրք րու թյուն է դրսև որ վում Սփյուռ քի 
նկատ մամբ: Դա հիմն ա կա նում պայ մա նա վոր ված է ըն դու նող երկր նե
րի քա ղա քա կան, տնտե սա կան և հա սա րա կա կան կյան քում Սփյուռ քի 
նշա նա կա լից դե րով, որը բա ցատր վում է հոծ էթ նիկ խմբե րի միգ րա
ցիա  յի բուռն շար ժըն թա ցով և հե տև ա բար բազ մէթ նիկ կազ մով երկր նե
րի քա նա կի աճով: Ըստ այդմ՝ պե տու թյուն նե րի կազ մում առա ջա ցած 
այլէթ նիկ խո շոր խմբե րը նոր մի ջա վայ րում կազ մա վո րում են ինս տի
տուտ ներ, որոնց գոր ծա ռույ թը էթ նիկ ինք նու թյան և հայ րե նի քի հետ 
կա պի պահ պա նումն է:

Հե տև ա բար, Սփյուռ քի այն կազ մա վո րումն ե րը, որոնք կա րո ղա
ցել են ձև ա վո րել և զար գաց նել նման ինս տի տուտ ներ, ու նակ են ազ դե
լու միջ պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, մաս նա վո րա պես բնակ
չու թյան փո խա նակ մա նը մաս նակ ցող երկր նե րի մի ջև: Հա մաշ խար հա
յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ար դի Սփյուռ քը կա րող է նշա նա կա լի դեր 
ու նե նալ ինչ պես բնա կու թյան երկ րի, այն պես էլ նախ կին հայ րե նի քի 
քա ղա քա կան և տնտե սա կան կյան քում: Այս առու մով ու շագ րավ են չի
նա կան, կո րե ա կան, հրե ա կան, իռ լան դա կան սփյուռ քի և այ լոց գոր
ծուն մաս նակ ցու թյան օրի նակ նե րը հայ րե նի քի տնտե սա կան կյան քում: 
Հատ կան շա կան է նաև այն, որ պե տու թյուն չու նե ցող սփյուռ քի ընտ րա
նին ձգտում է իր հայ րե նի քի ան կա խու թյա նը՝ գոր ծադ րե լով որո շա կի 
մի ջոց ներ, ընդ հուպ դի մե լով ռազ մա կան մի ջոց նե րի:

Այսպիսով կա րև որ վում են այս գոր ծըն թաց նե րով պայ մա նա վոր
ված քա ղա քա կան, տնտե սա կան և սո ցի ա լա կան զար գաց ման ուղի նե
րի ճշգրտու մը և դրա նից բխող հե ռան կար նե րի պատ կե րաց ման հա
մար գի տա կան մո տե ցումն ե րի մշա կու մը: Ակն հայտ է, որ խնդի րը բազ
մա բո վան դակ է. յու րա քան չյուր դեպք, յու րա քան չյուր երև ույթ և յու րա
քան չյուր գոր ծըն թաց եզա կի է, իսկ դրան ցում ներգ րավ ված 
մաս նա կից նե րը և մի ջա վայ րե րը շատ տար բեր են և յու րա հա տուկ: Հե
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տև ա բար, անհ րա ժեշտ է ու նե նալ հա մե մա տա բար «մա քուր դաշտ», 
որը հե տա զո տո ղին հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի հաս նե լու իր իսկ սահ
մա նած նպա տակ նե րին՝ աշ խա տան քա յին վար կած նե րի ճշգրտման, 
մե թո դի և գոր ծի քա կազ մի փոր ձարկ ման հա մար: Պար զո րոշ է, որ 
անհ րա ժեշտ է ու սումն ա սի րու թյան հա մե մա տա բար հա մա ծին օբյեկտ, 
որը ազատ է այլ բազ մաբ նույթ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյուն նե րից: Այլ 
կերպ ասած՝ դի տարկ վող թի րա խը պետք է ու նե նա այն հատ կա նիշ նե
րը, որոնք հնա րա վո րին չա փով կա րող են վկա յել նրա համասեռու թյան 
մա սին: Մյուս կող մից՝ այդ օբյեկ տի, տվյալ դեպ քում մարդ կա յին 
առանձ նա հա տուկ խմբի կեն սա գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րը պետք է 
լի նեն այն քան բազ մա տե սակ, որ հնա րա վոր լի նի բա ցա հայ տել նրա և 
մի ջա վայ րի մի ջև ըն թա ցող փոխ ներ գոր ծու թյան բնույ թը: Այ սինքն՝ 
անհ րա ժեշտ է այն պի սի հե տա զո տա կան փնտրտուք, որը կա պա հո վի 
ճշգրիտ ու իրա կա նու թյա նը մոտ ար դյունք ներ, կնկա րագ րի որո շա կի 
դեպ քեր՝ դրա նով իսկ դառ նա լով առանց քա յին նմա նա տիպ այլ դեպ քե
րի հա մար:

Այս պի սով, հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի «մաք րու թյան» և վա
վե րու թյան բարձր մա կար դա կի ապա հով ման հա մար անհ րա ժեշտ է 
էթ նիկ հա մա սեռ զանգ ված, որի կեն սա գոր ծու նե ու թյունն ըն թա նում է 
բազ մաբ նույթ մի ջա վայ րե րում: Այս առու մով հատ կա պես ու շագ րավ է 
հայ կա կան Սփյուռ քը: Այն բազ մա զան է մի ջա վայ րի (տե ղա բաշխ ման 
երկր նե րի) բնույ թով և գաղ թօ ջախ նե րում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րով, 
բայց և հա մա սեռ՝ էթ նիկ հատ կա նիշ նե րով: Հայ էթ նո սը տար բե րակ
վում է էթ նիկ ինք նու թյան, լեզ վի, մշա կույ թի հա մա ծին հատ կա նիշ նե
րով. այն էթ նո սո ցի ալ կուռ մի ա վոր է:

Սույն աշ խա տու թյան հե ղի նա կին այս հան գա ման քը խթա նեց 
ձեռ նա մուխ լի նելու «Հա յե րը սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րում. Հա
մե մա տա կան էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան ու սումն ա սի րու թյուն ներ» (ՀՍԱՄ) 
ծրագ րի մշակ մա նը: Նշյալ շրջա նակ նե րում առա ջարկ վեց այս հե տա
զո տա կան աշ խա տան քը, որն ար դյունք է Եվ րո պա յի, Ամե րի կա յի և 
Մեր ձա վոր Արև ել քի մի շարք երկր նե րի խո շոր քա ղաք նե րի և մայ րա
քա ղաք նե րի հայ գաղ թօ ջախ նե րում իրա կա նաց ված եր կա րա մյա էթ նո
սո ցի ո լո գի ա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րի: Դրանք հիմն ված են վե րո
նշյալ ծրագ րի շրջա նակ նե րում ընտր ված երկր նե րում իրա կա նաց ված 
էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան ծա վա լուն հար ցումն ե րի և ավե լի քան քա ռա սուն 
տե ղա կան փոր ձա գետ նե րի խո րաց ված հար ցազ րույց նե րի նյու թե րի 
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վրա: Աշ խա տանք նե րը Լոս Ան ջե լե սի, Թեհ րա նի, Լի բա նա նի, Փա րի զի 
և Թբիլիսիի հայ կա կան հա մայնք նե րում հե ղի նա կի ղե կա վա րու թյամբ 
իրա կա նաց րել են ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի
տու տի Սփյուռ քի ու սումն ա սի րու թյուն նե րի բաժ նի աշ խա տա կից ներ 
Սյու զան նա Բար սե ղյա նը, Նու շիկ Զա րի կյա նը, Սո նա Ներ սի սյա նը և 
Լու սի նե Տա նա ջյա նը:

Աշ խա տու թյու նում, բա ցի վեր լու ծա կան մշա կումն ե րից, ներ կա
յաց ված են փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի սղագ րու թյուն նե րից 
կազմ ված բնագիր նյու թեր, որոնք հա մա կարգ վել են և են թարկ վել գի
տա կան խմբագր ման: Հարկ է նշել, որ Թբիլիսիի հետազոտությունը 
ներկայացված է միայն փորձագետների միասնական տեքստով, որը 
տրված է համեմատության համար: 
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ԳԼՈՒԽԱՌԱՋԻՆ
ՀԱՅԵՐԸՍԵՓԱԿԱՆԵՎԱՅԼԱԶԳԻ
ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ(ՀՍԱՄԾՐԱԳԻՐԸ).

ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

Հայ ժո ղովր դի պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում XIX դա րի 
վեր ջը ու XXI դա րի սկիզ բը նշա նա վոր վե ցին կա րև որ իրա դար ձու
թյուն նե րով, նոր մար տահ րա վեր նե րով: Հա յաս տա նի ան կա խու թյան 
հռչա կու մը, Ար ցա խյան հե րո սա մար տը, եր րորդ հան րա պե տու թյան սո
ցի ալքա ղա քա կան և տնտե սա կան բա րե փո խումն ե րը, բնակ չու թյան 
մեծ թա փով տե ղա շար ժե րը և դրա նից բխող հա յե րի տա րա ծա կան 
արագ ցրիվ լինելը ար մա տա պես փո խե ցին ազ գի գո յա տև ման պայ
ման նե րը: Իրա կան դար ձան ինչ պես ողջ ազ գի, այն պես էլ նրա առան
ձին հատ ված նե րի ժո ղովր դագ րա կան վե րար տադ րու թյան, էթ նո սո
ցիալ կեր պա րի պահ պան ման և զար գաց ման սպառ նա լիք նե րը:

Ստեղծ ված իրա վի ճա կի իմաս տա վոր ման և հե ռան կար նե րի ըն
կալ ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի առ կա 
մտա վոր նե րու ժի հա մախմ բու մը, որի հիմն ա կան նպա տա կը որա կա
պես նոր հիմն ախն դիր նե րի մշա կումն է: Այս առու մով կա րև որ վում են 
սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րե րում հայ էթ նի կու թյան կեն սա գոր ծու
նե ու թյան ըն թաց քում առա ջա ցող խնդիր նե րի վե րա բե րյալ որո նումն ե
րը, հե տև ա բար՝ տվյալ նե րի հա վա քու մը և հա մախմ բու մը: Նշված կեն
սա կան խնդիր նե րի նկատ մամբ առա ջարկ ված մո տե ցումն ու նի ինչ
պես տե սա կան, այն պես էլ գործ նա կան ել քեր: Առա ջինն ուղղ ված է հայ 
էթ նի կու թյան հա մա տեքս տում նրա առան ձին հատ ված նե րի կեն սա
գոր ծու նե ու թյան տրա մա բա նա կան ըն թաց քի հա մա լիր ու սումն ա սի րու
թյա նը տար բեր մի ջա վայ րե րում: Այն կա րող է ելա կետ հան դի սա նալ 
մի ջին մա կար դա կի տե սու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում հիմն ա րար 
դրույթ նե րի հիմն ա վոր ման հա մար, օրի նակ` էթ նո սի, միգ րա ցի ա յի, 
ադապ տա ցի ա յի, սո ցի ա լա կան զար գաց ման և այլն: Գի տա կան այդ 
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մո տե ցումն ե րի մե թո դա բա նա կան մշա կումն ե րի ամ բող ջա կան օգ տա
գոր ծու մը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի հա մա կող մա նի ո րեն իմաս տա վո
րե լու էթ նիկ հան րու թյուն նե րի մեջ ըն թա ցող փո փո խու թյուն նե րի բնույ
թը ար դի հա մա հար թեց ման գոր ծըն թաց նե րի պայ ման նե րում: Տե սա
կան առու մով այս խնդի րը պա հանջ ված է նաև հոծ կամ ցրիվ վի ճակ
նե րում գտնվող էթ նիկ խմբե րի զար գաց ման կան խա տես ման 
մո դել նե րի մշակ ման հա մար: Դրանց նկատ մամբ պա հան ջար կի աճը 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ար դի շրջա նում դի տարկ վում են 
«տիտ ղո սա յին» էթ նոս նե րի վրա հիմն ված բազ մա թիվ պե տու թյուն նե
րի օրի նա կա նա ցում (ու ղեկց վե լով նրանց թվի ավե լաց մամբ), ինչ պես 
նաև երկր նե րի բազ մէթ նի կու թյան մի տումն ե րի հզո րա ցում:

Առա ջարկ ված հիմն ախնդ րի մշակ ման գործ նա կան մո տե ցումն ե
րը պայ մա նա վոր ված են ներ կա յումս առա ջա ցած բազ մա պի սի մար
տահ րա վեր նե րով, որոնք հե տև անք են հա յե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
պայ ման նե րի հսկա յա կան բազ մա զա նու թյամբ: Այն պա հան ջում է հա
մա կարգ ված փոր ձա րա րա կան գի տե լիք ներ, որոնք, բա ցի հե ռան կա
րա յին տե սա կան բնույ թից, նե րա ռում են ծրագ րա յին կամ նա խագ ծա
յին մշա կումն ե րի հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վա կան ռե սուրս ներ: 
Սա բա ցատր վում է նաև նրա նով, որ ժա մա նա կա կից գի տա կան որո
նումն ե րի մեծ մա սի նպա տակ ներն են՝ ելք դե պի գործ նա կան գի տե լիք
ներ, հրա տապ խնդիր նե րի շու տա փույթ լու ծում, ապա գա յին ուղղ ված 
հե ռան կա րա յին ծրագ րե րի մշա կումն եր: Այս առու մով հայ կա կան 
«փոր ձը» կա րող է օրի նա կե լի հա մար վել ժա մա նա կա կից էթ նիկ հան
րույթ նե րի հե ռան կար նե րի և հա մաշ խար հայ նաց ման գոր ծըն թաց նե
րում նրանց դե րի իմաս տա վոր ման գոր ծում: Հարկ է նշել, որ հա յա գի
տու թյան աս պա րե զում գործ նա կան ել քեր նպա տա կա ուղղ ված գի տա
կան որո նումն երն այ սօր հատ կա պես հրա տապ են, ու նեն որո շա կի և 
իրա կան սպա ռող ներ` ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, Սփյուռ քի լայն շրջա նակ
նե րը, բազ մազգ երկր նե րի ղե կա վար մար մին նե րը, մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պու թյուն նե րը: Այժմ անհ րա ժեշտ է հա մա կարգ ված գի տե լիք նե
րի որո նումն ե րի և ստաց ման այն պի սի նպա տա կա ուղղ վա ծու թյուն, 
որը կընդ լայ նի դրա օգ տա գոր ծու մը քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո
ցիա լա կան և մշա կու թա յին ծրագ րե րի մշակ ման ոլոր տում՝ դրանց 
ստեղծ ման լայն հնա րա վո րու թյուն նե րով հան դերձ:

Անդ րա դառ նա լով հայ էթ նո սում ըն թա ցող ար դի էթ նո սո ցի ա լա
կան գոր ծըն թաց նե րի խնդրին՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ պատ մա կան ճա



ՀԱՅՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸԱՅՍՕՐ12

կա տագ րի բե րու մով նրանք ըն թա նում են տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով և 
պայ մա նա վոր վում են ինչ պես օբյեկ տիվ, այն պես էլ սու բյեկ տիվ բնույ
թի գոր ծոն նե րով: Դրան ցից առա ջին նե րը ձև ա վոր վում են այ սօր ըն
թա ցող հա մաշ խար հա յին գոր ծըն թաց նե րով` էթ նիկ խմբե րի տե ղա
շար ժե րի արա գա ցում, տեխ նո լո գի ա կան առա ջըն թաց, հե ռա հա ղոր
դակ ցու թյան արագ զար գա ցում և այլն. հե տև ա բար և՛ ժո ղովր դագ րա
կան, և՛ սո ցի ա լա կան, և՛ մշա կու թա յին առումն ե րով առա ջա նում է 
շար ժու նակ, փո փո խու թյուն նե րին հակ ված բնակ չու թյան ստվար 
զանգ ված: Գոր ծոն նե րի երկ րորդ խում բը հիմն ա կա նում ձև ա վոր վում է 
տար բեր էթ նիկ խմբե րի, մաս նա վո րա պես հա յե րի կեն սա գոր ծու նե ու
թյան տա րաբ նույթ պայ ման նե րով: Տա րաբ նա կու թյու նը, զար գաց ման 
ակունք նե րը, հո գևոր կերտ ված քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մշա
կույ թը` կեն սա կան պայ ման նե րի հետ մեկ տեղ, ձև ա վո րում են սու բյեկ
տիվ բնույ թի այն բազ մու թյու նը, որը նոր պատ մա կան դա րաշր ջա նում 
խթա նում է էթ նո սի զար գաց ման բա վա կա նին ոչ մի ան շա նակ ուղ ղու
թյուն նե րի առա ջաց մա նը:

Վե րոն շյալ գոր ծոն նե րի փո խազ դե ցու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման 
բար դու թյու նը դժվա րու թյուն ներ է հա րու ցում սե փա կան և այ լազ գի մի
ջա վայ րե րում հա յե րի շրջա նում ըն թա ցող էթ նո սո ցի ա լա կան գոր ծըն
թաց նե րի կան խա գու շակ ման գոր ծում, որոնց իմա ցու թյու նը պա հան
ջում է գի տա կան մեծ փոր ձա ռու թյուն: Փաս տո րեն, հայ ազ գի տար բեր 
հատ ված նե րի շրջա նում ըն թա ցող էթ նո սո ցի ա լա կան, այ սինքն՝ սո ցի
ալտնտե սա կան և էթ նոմ շա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րի ու ղի նե րի և 
բնույ թի առա վել ման րակր կիտ և բազ մա կող մա նի իմաս տա վո րու մը 
պա հան ջում է գի տու թյան առա ջա դեմ մե թոդ նե րի վրա հիմն ված փոր
ձա րա րա կան գի տե լիք:

Այդ նպա տա կով մշակ վել է հայ կա կան սփյուռ քի էթ նո սո ցի ո լո
գիա կան ու սումն ա սի րու թյան «Հա յե րը սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ
րում» (ՀՍԱՄ) ծրա գի րը: Այն ուղղ ված է բա ցա հայ տե լու ազ գի տար բեր 
հատ ված նե րի տնտե սա կան, սո ցի ա լա կան և hոգև որ նե րու ժը, մշա կե
լու ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան ման և զար գաց ման ռազ մա վա րու
թյու նը, ինչ պես նաև կոչ ված է փնտրե լու կա րո ղու թյուն նե րի հա մախմբ
ման ու ղի ներ հա մազ գա յին խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում:

Առա ջադր ված խնդիր նե րի լուծ ման հա մար ՀՍԱՄ ծրագ րի շրջա
նակ նե րում ար դեն նա խա պատ րաստ վել և իրա կա նաց վել են տար բեր 
էթ նո սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րե րում հայ էթ նի կու թյան իրա վի ճա կի հա
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մե մա տա կան էմ պի րիկ հե տա զո տու թյուն ներ, որոնց նպա տակն էր նրա 
տար բեր հատ ված նե րի գո յա տև ման էթ նոմ շա կու թա յին փոր ձի ընդ
հան րա ցու մը և յու րա քան չյուր խմբի զար գա ցու մը պայ մա նա վո րող 
գոր ծոն նե րի բա ցա հայ տու մը: Այդ գոր ծոն ներն են տվյալ երկ րում 
բնակ վե լու տև ո ղու թյու նը, տա րած քա յին տե ղա շար ժե րի և տա րաբ նա
կեց ման ըն թաց քը, էթ նո սո ցի ա լա կան և դա վա նա բա նա կան շրջա պա
տը, հո գև որ և քա ղա քա կան կենտ րոն նե րի առ կա յու թյու նը, իրա վա կան 
դաշ տը և այլն: Թվարկ ված գոր ծոն նե րը դար ձան էմ պի րիկ հե տա զո
տու թյուն նե րի շար քի թի րա խի և մե թոդ նե րի ընտ րու թյան ելա կե տա յին 
հիմն ադ րույթ ներ, որոնց նպա տակն էր ոչ մի այն սե փա կան և այ լէթ նիկ 
մի ջա վայ րե րում ձև ա վոր ված հա յե րի սո ցի ա լա կան և հո գև որ կյան քի 
նկա րագ րու թյու նը, այ լև ազ գի տար բեր խմբե րի ինք նու թյան պահ պան
ման աս տի ճա նի բա ցա հայ տու մը իրենց ար ժե հա մա կար գի մի ջո ցով: 
Դրա նով իսկ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ձեռք են բե րում միջմ շա
կու թա յին երանգ, քա նի որ մաս նա կից նե րի առու մով դրանք հա մա ծին 
են (մեկ էթ նիկ ընդ հան րու թյան հատ ված նե րը) և բազ մա ծին են (կեն
սա գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րի էթ նիկ մի ջա վայ րի բազ մա զա նու
թյան պատ ճա ռով):

ՀՍԱՄ ծրագ րում նա խա տես ված հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա
նաց վել են երեք ուղ ղու թյուն նե րով:

Առա ջին ուղ ղու թյուն` 2005 –2018 թթ. Երև ա նում և Սփյուռ քի տա
սը հոծ բնա կեց ված մա սե րում` Մոսկ վա յում, Կրաս նո դա րում (կրկնա
կի), Թիֆ լի սում (կրկնա կի), Տաշ քեն դում, Լոս Ան ջե լե սում, Թեհ րա նում, 
Փա րի զում, Բեյ րու թում, Պոլ սում և Կի և ում բնակ վող հա յե րի շրջա նում 
էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի1 ընդ հան րա ցումն էր և թի
մա յին աշ խա տու թյուն նե րի նա խա պատ րաս տու մը2: Ըստ այդմ՝ ստաց
ված փոր ձի հի ման վրա մշակ վում են նոր մե թո դա բա նա կան մո տե
ցումն եր, որոնք ար տա ցոլ վել են ծրագ րի շրջա նակ նե րում ներ կա յաց
ված յու րա քան չյուր գի տա կան հրա պա րակ ման մեջ և տեղ են գտնե լու 
առան ձին աշ խա տու թյու նում:

1 Այդ հետազոտությունների մասին տե՛ս www.diasporastudies.am:
2 Տե՛ս հայրենիքՍփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում, «Գիտութ

յուն» հրատ., Երևան, 2012: Армянская диаспора в контексте российско
армянских экономических связей, М., 2013. Հայերը սեփական և այլազգի 
մի ջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, 
«Գի տություն» հրատ., Երևան, 2014:
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Երկ րորդ ուղ ղու թյուն` հայ էթ նի կու թյան վե րա բե րյալ լայն փոխ
հա մա ձայ նու թյան ստեղ ծում: Այս եր կա րա ժամ ետ նա խագ ծի իրա կա
նա ցու մը են թադ րում է, որ հա յե րի հա մադ րա կան և հա մե մա տա կան 
ու սումն ա սի րու թյուն նե րում կընդգրկ վեն նո րա նոր հա մայնք ներ և տար
բեր երկր նե րի նոր հե տա զո տող ներ: Ըստ այդմ՝ այս հե տա զո տա կան 
ուղ ղու թյու նը կդառ նա առա վել ծա վա լուն և հե ռան կա րա յին: Այդ իսկ 
նպա տա կով սույն գրքի առա ջին մա սում, ինչ պես նաև մեր նա խորդ 
հրա պա րա կումն ե րում ներ կա յաց վել են տվյալ հա մայն քի գի տա կան 
շրջա նակ նե րի հայտ նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը3: 
Նրանց խոր գի տե լիք նե րը և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը մե
ծա պես հարս տաց նում են նյու թե րը ոչ մի այն նո րա գույն դրվագ նե րով, 
այ լև նպաս տում սփյուռքահայե րի կյան քի իրո ղու թյան առա վել խոր 
վեր լու ծու թյուն նե րին: Դրա նից բա ցի, գի տե լիք նե րի, հմտու թյուն նե րի 
տի րա պե տող հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ընդգր կու մը նպաս
տում է, մի կող մից, Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի գի տա կան ըն կե րակ ցու
թյան մի ջև որո շա կի փոխ հա մա ձայ նու թյա նը, մյուս կող մից` Սփյուռ քի 
հիմն ախն դիր նե րի առա վել խոր մո տե ցումն ե րի մշակ մա նը: Այս առու
մով փաս տենք, որ ծրագ րում ար դեն ընդգրկ ված են հե տա զո տող ներ 
Ռու սաս տա նից, Բե լա ռու սից, Իրա նից, ԱՄՆից և Լի բա նա նից4:  Վեր
ջերս կա պեր են հաս տատ վել Լե հաս տա նի, Չե խի ա յի և Ղա զախս տա
նի հայ հա մայնք նե րի մաս նա գետ նե րի հետ: Առա ջարկ վում է վե րոն շյալ 
երկր նե րի հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ կազ մա կեր պել 
գի տա կան կոն սոր ցի ում:

Եր րորդ ուղ ղու թյուն` հա յե րի օրի նա կով, էթ նիկ ինք նու թյան ընդ
հա նուր տե սա կան խնդիր նե րի հար ցադր ման և լուծ ման հա մար, ու
շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լով յու րա քան չյուր խմբին բնո րոշ կոնկ
րետ իրա վի ճա կի, հա մազ գա յին նշա նա կու թյան մար տա վա րա կան և 
ռազ մա վա րա կան հե տև յալ խնդիր նե րի վրա՝

3 Տե՛ս Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնո սո
ցիո լոգիական…; Арутюнян Ю. В. Об армянской диаспоре России, Гитутюн, 
Ереван, 2011; Роль армянской диаспоры в экономических связях России и 
Армении, М. 2013; Армяне России, Этносоциоологическое исследование, 
Гиту тюн, Ереван, 2016 .

4 Նշված աշխատանքների հրատարակմանը, Սփյուռքի հետազոտման բաժ նի 
աշխատակիցներից բացի, մասնակցել են Ռուսաստանի (Յու. Վ. Հարու
թյունյան), ԱՄՆի (Ժ. Գոսագեան) և Իրանի (Ա. Թարվերդյան) ներ կա յա ցու
ցիչները:
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1. բա ցա հայ տել հայ էթ նո սի ամ բողջ զանգ վա ծի և նրա առան ձին 
հատ ված նե րի սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան հատ կա նիշ նե րը.

2. գնահատել սե փա կան և այ լէթ նիկ մի ջա վայ րե րում էթ նի կու թյան 
պահ պան մանն ուղղ ված գոր ծու նե ու թյան մեջ ընդգրկ ված, զա
նա զան սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան խմբե րի հա մախմբ վա ծու
թյան և ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նը. մշտա դի տարկ ման 
մի ջո ցով բա զա վո րել տար բեր երկր նե րում բնակ ված հա յե րի 
սո ցի ա լա կան և մաս նա գի տա կան նե րու ժը.

3. առաջարկել տար բեր մի ջա վայ րե րում էթ նո սի առան ձին օղակ
նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ձև ե րի բազ մա զա նու թյան տի պա
բա նու թյու նը, սո ցի ա լա կան ցան ցե րի ձև ա վոր ման առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը հայ րե նի քում և Սփյուռ քում. ընդ հան րաց նել 
հայ րե նի քի հետ Սփյուռ քի հա մայնք նե րի կա պե րի բնույ թին և 
ինք նա կազ մա կերպ մանն առնչ վող աշ խա տանք նե րի փոր ձը.

4. տար բե րա կել առան ձին էթ նոմ շա կու թա յին, սո ցի ա լա կան, 
տնտե սա կան և քա ղա քա կան դիր քո րո շումն ե րը, պատ կե րա
ցումն ե րը, որոնք ձև ա վո րում են ազ գա յին ուղղ վա ծու թյուն ու
նե ցող լե գենդ նե րը, կո չե րը, ծրագ րե րը, նպա տակ նե րը և այլն.

5. ճշգրտել «ար տադ րող նե րին» և «սպա ռող նե րին» բնո րոշ հատ
կա նիշ նե րի գա ղա փա րա խո սա կան կա ղա պար նե րը. տար բե
րա կել էթ նիկ ինք նու թյան պահ պան մանն ուղղ ված իրա կան 
դրդա պատ ճառ նե րը.

6. պատկերացնել էթ նիկ բնույ թի փո փո խա կան նե րը, որոնց մի
ջո ցով կա րե լի է չա փել ան ձի էթ նիկ ինք նու թյան մա կար դա կը, 
սե փա կան էթ նոմ շա կու թա յին մի ջա վայ րում ընդգրկ վա ծու թյու
նը և են թամ շա կու թա յին դրսև ո րումն ե րի գրան ցու մը.

7. ու սումն ա սի րել հայ գոր ծա րա րու թյու նը, տար բեր սո ցի ալժո
ղովր դագ րա կան խմբե րի գոր ծու նե ու թյան ոլորտ նե րը, փոր
ձա ռու թյունն ու կա ռա վար ման ձև ե րը, ավան դույթ նե րը, ար
ժեք նե րի կա ռուց ված քը, դրդա պատ ճառ նե րը և ըստ այդմ պատ
կերացնել էթ նո սի իրա կան սո ցի ա լա կան ու տնտե սա կան նե
րու ժը հե ռան կար նե րի որոշ ման նպա տա կով:

Այժմ ՀՍԱՄ ծրագ րի շրջա նակ նե րում իրա կա նաց վում է փոր ձա
րա րա կան տար բեր հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա լիր, որի նպա տակն է` 
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ա) մշտա դի տարկ մամբ, կրկնվող հե տա զո տու թյուն նե րի կի րառ մամբ 
մշտա պես կամ պար բե րա բար հե տև ել գոր ծըն թաց նե րին. բ) կեն սա
գոր ծու նե ու թյան բո լոր ձև ե րի ընտ րու թյամբ որո շել դրանց ու սումն ա
սիր ման տե սան կյուն նե րը և խնդիր նե րի շրջա նակ նե րը: Դրա նից ել նե
լով՝ հա տուկ քննարկ վում և վեր լուծ վում են իրա կա նու թյա նը հա մա պա
տաս խա նող տե ղե կատ վու թյան ստաց ման հա մար անհ րա ժեշտ աղ
բյու րա գի տա կան հիմ քը, հե տա զո տու թյան գոր ծիք նե րը, փո փո խա
կան նե րը և չա փո րո շիչ նե րը: Աղ բյուր նե րում ընդգրկ վել են պա հո ցա յին, 
վի ճա կագ րա կան, ԶԼՄնե րի, գրա կա նու թյան, գրանց ված վկա յու թյուն
նե րի և տա րա տե սակ հե տա զո տու թյուն նե րի նյու թե րը, որոնք նե րա
ռում են հար ցա թեր թա յին ու ֆո կու սա յին հար ցումն ե րը, փոր ձա գետ նե
րի խո րաց ված հար ցազ րույց նե րը, տի պա յին փաս տե րի և իրադ րու
թյուն նե րի (քեյ սե րի) ար ձա նագ րու մը, փաս տաթղ թե րի և գրանց ված 
նյու թե րի քա նա կա կանորա կա կան վեր լու ծու թյու նը, բա նա վոր պատ
մու թյուն նե րի ու սումն ա սի րու թյու նը և այլն: Յու րա քան չյուր աղ բյու րի 
ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր վում է իր տե ղե կատ վա կան նե րու ժով, որը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս` ա) հա մադ րա կան և հա մե մա տա կան 
տվյալ նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով ուր վագ ծե լու երև ույթ նե րի հա մայ
նա պատ կե րը, բ) տե ղա վոր վե լու տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան դի նա միկ 
պատ կե րում՝ օգ տա գոր ծե լով մո դե լա վոր ման մե թոդ նե րը, գ) հա մա
կար գե լու որա կա կան (բա ցատ րող և բո վան դա կա յին) տվյալ նե րի քա
նա կա կան ցու ցիչ նե րը:

Ծրագ րում ընտր ված փո փո խա կան նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն
ձե ռում ստա նա լու առան ձին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կեն սա գոր
ծու նե ու թյան հիմն ա կան փու լե րի և կյան քի պլան նե րի նկա րագ րու թյու
նը, որոնք դի տարկ վում են ար ժե քա յին կողմն ո րո շումն ե րի, մտադ րու
թյուն նե րի, գնա հա տումն ե րի, դիր քո րո շումն ե րի, հա մոզ մունք նե րի և 
պատ կե րա ցումն ե րի խո րա պատ կե րի վրա: Փո փո խա կան նե րի կա րև որ 
մասն է հան դի սա ցել կա տար վող գոր ծըն թաց նե րի հա մայ նա պատ կե րի 
գրան ցու մը, որն ընդգր կել է ան ցյա լը, ներ կան և ապա գան: Այդ հիմն ա
յին հատ կա նիշ նե րը լրաց վում են յու րա քան չյուր իրա վի ճա կի առանձ
նա հատ կու թյուն ներն ար տա ցո լող ցու ցիչ նե րով:

ՀՍԱՄ ծրա գի րը նպա տա կա ուղղ ված է հիմն ա կա նում տար բեր 
երկր նե րի մայ րա քա ղաք նե րում և խո շոր քա ղաք նե րում, նե րա ռյալ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ վող հա յե րի հա մե մա տա կան և 
հա մադ րա կան ու սումն ա սի րու թյա նը: Առա ջարկ ված ընտ րու թյան 



ԳԼՈՒԽԱՌԱՋԻՆ.ՀԱՅԵՐԸՍԵՓԱԿԱՆԵՎԱՅԼԱԶԳԻՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ... 17

սկզբուն քը պայ մա նա վոր ված է հայ ազ գի ուր բա նի զաց ման ընդ հա նուր 
մի տու մով և դրա հա մա տեքս տում էթ նո սի մե ծա մաս նու թյան քա ղա քա
յին մի ջա վայ րում ցրված ներ կա յիս վի ճա կով:

Ու սումն ա սիր ման են թա կա երև ույթ նե րի հա մադ րու թյա նը, հե տևա
բար հա մե մա տու թյա նը հաս նե լու հա մար հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 
չա փումն երն իրա կա նաց վել են փո փո խա կան նե րի մո տա վո րա պես 
նույ նա տիպ խմբի հի ման վրա, իսկ ու սումն ա սի րու թյան թի րա խի ընտ
րու թյան հա մար ելա կե տա յին են հան դի սա ցել կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
պայ ման նե րի երկ ճյուղ հե տև յալ ցու ցիչ նե րը՝ մի ա տարրբազմազգ մի
ջա վայ րը, մոտօտար (ինչ պես նաև բազ մա դա վա նանք) շրջա պա տը, 
հիննոր գա ղու թը, հոծցրված տա րաբ նա կու թյու նը և այլն:

Նշվա ծի հա մա տեքս տում ձև ա վոր վում են ու սումն ա սիր ման են
թա կա գաղ թօ ջախ նե րի ընտր ման սկզբուն քը և հե տա գա տի պա բան
ման ուր վագ ծե րը: Այս պես՝ ընտր ված տա սը գաղ թօ ջախ նե րից երե քում 
(Պո լիս, Թիֆ լիս և Կրաս նո դար) հա յե րը հան դի սա նում են բնիկ նե րի 
ան խախ տե լի մա սը: Մյուս եր կու սում (Թեհ րան և Բեյ րութ) հա յե րը 
100 – 400 տա րի հաս տատ վել են և կա ռու ցել իրենց առանձ նա հա տուկ 
ազ գա յին կեն սա կեր պը: Հա ջորդ ընտ րան քում ընդգրկ ված բնա կա տե
ղի նե րում հայ գաղ թօ ջա խը նման պատ մու թյուն չու նի (Լոս Ան ջե լես, 
Փա րիզ): Հարկ է նշել, որ տրված այս քա ղաք նե րի հայ հա մայնք նե րի 
բնու թագ րե րը այդ քան մի ան շա նակ չեն: Այս պես, Փա րի զի և Լոս Ան ջե
լե սի գաղ թօ ջախ նե րը Բեյ րու թի նման ձև ա վոր ման պատ մու թյուն ու
նեն, բայց, ի տար բե րու թյուն լի բա նա նա հա յե րի, ֆրան սա հա յե րը չու նե
ցան հոծ բնա կեց ման տա րածք և ծա գումն ա բա նո րեն ավե լի բազ մա
զան են: Նույ նը կա րե լի է ասել Լոս Ան ջե լե սի մա սին, որը իր կազ մով 
ամե նա բազ մա զանն է, իսկ բնա կեց ման ձևը դիսկ րետ և դիս պերս է:

Հաշ վի առ նե լով այս հան գա մանք նե րը՝ մեր ընտ րան քից այս ու
սումն ա սի րու թյան հա մար ընտր վել է հինգ քա ղաք՝ Թեհ րան, Բեյ րութ, 
Փա րիզ, Թբիլիսի և Լոս Ան ջե լես, որ տեղ տե ղա կայ ված են խո շոր հայ
կա կան գաղ թօ ջախ ներ: Նման ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև 
այդ գաղ թօ ջախ նե րում զար գա ցած հա մայն քա յին կյան քի առ կա յու
թյամբ: Եվ դրանց փոր ձի իմաս տա վո րու մը որո շա կի ու թյուն կմտցնի 
այլ գաղթ օջախ նե րի ու սումն ա սի րու թյան սկզբունք նե րի մշակ ման մեջ: 
Ի լրումն վե րը նշվա ծի և նո րից անդ րա դառ նա լով այս քա ղաք նե րում 
բնակ վող հա յե րի ու սումն ա սի րու թյա նը՝ են թադր վում է նո րո վի իմաս
տա վո րել էթ նիկ խումբմի ջա վայր փոխ ներ գոր ծու թյան դրսև ո րումն ե րի 
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բա ցա հայ տու մը առա վել ցայ տուն ընդգծ ված եր կու բև ե ռա յին կեն սա
պայ ման նե րում` ամե նա բա րեն պաստ և առա վել ան բա րեն պաստ:

Լի բա նա նում պայ ման ներն ավե լի մոտ են առա ջին բև ե ռին: Այս
տեղ հայ կա կան հա մայն քը մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի զար գաց նե
լու և բար դաց նե լու սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քը, մշա կու թա յին են թա
կա ռուց վածք նե րը և քա ղա քա կան օրի նա կա նա ցու մը (լե գի տի մու թյու
նը) իր ինք նու թյան հա մա տեքս տում: Դրա նով է պայ մա նա վոր վել այն 
հան գա ման քը, որ ՀՍԱՄ ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում լի բա նա
նա հայ հա մայն քը ներ կա յա նում է որ պես պատ մա կա նո րեն ձև ա վոր
ված հոծ վե րաբ նա կեց ման դա սա կան օրի նակ: Հաս կա նա լի է, որ նման 
բնույ թի հա մայն քի ձև ա վոր ման խնդի րը մշտա պես առանց քա յին է 
դառ նում նրա գի տա կան ճա նաչ ման գոր ծում:

Նույն բնու թագ րե րը, բայց որո շա կի առանձ նա հա տուկ հատ կա
նիշ նե րով վե րա բե րում են Իրա նի գաղ թօ ջախ նե րին: Այն, ի տար բե րու
թյուն Լի բա նա նի, որը ձև ա վոր վել է Մեծ եղեռ նից փրկված արևմ տա
հա յե րից, առա ջա ցել է արև ե լա հայ զանգ վա ծից 400 տա րի առաջ և ու
նի իր առանձ նա հա տուկ պատ մա կան ու ղին:

Իրա նի և Լի բա նա նի հայ գաղ թօ ջախ նե րում էթ նո սի նման հոծ 
զանգ ված նե րի ձև ա վոր ման ակունք նե րը բա վա կան դյու րին է վե րա
կանգ նել հրա պա րա կում եղած պատ մա կան նյու թե րի և գի տա կան 
շրջա նա ռու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող հա տուկ հե տա զո տու թյուն նե
րի մի ջո ցով: Դա հիմն ա կա նում վե րա բե րում է իրա նա հայ գաղ թօ ջա
խին: Սա կայն Թեհ րա նի հա յե րի այս ու սումն ա սի րու թյան ժա մա նակ 
պար զա բան վեց մեկ ու շագ րավ երև ույթ: Ինչ պես ստան դար տաց ված 
հարց ման, այն պես էլ փոր ձա գետ նե րի վկա յու թյուն նե րով ար ձա նագր
վեց քա ղա քի հա մայն քի կազ մի մեջ հա յե րի նոր խմբե րի հա մալր ման 
փաս տը, որը ցույց տվեց գաղ թօ ջա խի ձև ա վոր ման նոր ելև էջ ներ: Նույ
նը կա րե լի է նկա տել Լի բա նա նի գաղ թօ ջա խում, որը հա մալր վում էր և 
այժմ հա մալր վում է սի րի ա հա յե րով: Նման տե ղա շար ժե րը, հա մե մա
տած մնա ցած եր կու երկր նե րի՝ ԱՄՆի և Ֆրան սի ա յի հետ, հե տև անք 
չեն թող նում նշված գաղ թօ ջախ նե րի կեն սա կեր պի վրա: Այդ իսկ պատ
ճա ռով սույն հե տա զո տու թյան մեջ անհ րա ժեշ տու թյուն չկար ինչ պես 
ԱՄՆի և Ֆրան սի ա յի հա յե րի հե տա զո տու թյան ժա մա նակ հա տուկ ու
շադ րու թյուն դարձ նե լու Մեր ձա վոր Արև ել քի այդ գաղ թօ ջախ նե րի ծա
գումն ա բա նա կան կա ռուց ված քին, որում են թադր վում է նրանց ան
դամն ե րի կամ ծնող նե րի «ել քի» տա րա ծաշր ջա նը: Բնա կա նա բար, չէ՞ 
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որ այդ երկր նե րի հայ գաղ թօ ջախ նե րը բազ մա շերտ են ինչ պես ձև ա
վոր ման աղ բյուր նե րով (եկ վոր նե րի ծագ ման երկր նե րի բազ մա զա նու
թյամբ), այն պես էլ դրանց տե ղա փոխ ման ժա մա նա կագ րա կան շարժ
ըն թա ցով: Ինչ պես Լոս Ան ջե լե սում, այն պես էլ Փա րի զում՝ գաղ թօ ջա խի 
հին գաղ թա կան հոս քե րից՝ Արևմ տյան Հա յաս տա նի և Թուր քի ա յի 
արևմ տյան մա սից, Մեր ձա վոր Արև ել քի գաղ թօ ջախ նե րից, նախ կին 
ԽՍՀՄ տա րած քից, մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նից, Վրաս տա նից և 
Ադր բե ջա նից: Համարյա նույնը կարելի է ասել Թբիլիսիի հայ գաղթ
օջախի մասին:

Ինչ պես ար դեն նշվել է, հա յոց սփյուռ քի բազ մա զա նու թյու նը բա
վա կա նին բար դաց նում է նրա ու սումն ա սի րու թյան հա մա կարգ վա ծու
թյու նը: Դրա լուծ ման ու ղի ներն են, մի կող մից, խնդիր նե րի դրված քի 
հա մա պա տաս խա նե ցու մը իրա կա նու թյա նը, մյուս կող մից՝ մե թո դա բա
նա կան մշա կումն ե րի ճշգրտու մը, հնարք նե րի և գոր ծի քա կազ մի փոր
ձարկ վա ծու թյու նը: ՀՍԱՄ ծրագ րի շրջա նակ նե րում հայ գաղ թօ ջախ նե
րի ու սումն ա սիր ման ժա մա նակ, բա ցի վե րոն շյալ ստան դարտ ված 
հար ցումն ե րից և փաս տաթղ թե րի քա նա կա կան ու որա կա կան մե թոդ
նե րով (կոն տենտ անա լի զի) ու սումն ա սի րու թյուն նե րից, առանձ նա կի 
տեղ են զբա ղեց նում տե ղի փոր ձա գետ նե րից ստաց ված տե ղե կատ վու
թյուն նե րը, որոնք լուրջ անա լի տիկ ռե սուրս են նե րա ռում հա մայն քում 
տի րող իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ: Այդ տե ղե կատ վա կան ռե սուրսն 
ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ էր քննար կել մե թո դի կի րառ ման որոշ 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Առա ջին հեր թին պետք է հաշ վի առ նել 
Սփյուռ քի ու սումն ա սիր ման հա մար սո ցի ո լո գի ա կան մե թոդ նե րի կի
րառ ման բար դու թյու նը: Այս պես բա վա կա նին բարդ է ապա հո վել 
հարց ման մի ջո ցով ստաց վող նյու թի ներ կա յա ցուց չա կա նու թյու նը: Հե
տև ա բար անհ րա ժեշտ է ու սումն ա սի րու թյան մեջ ընդգր կել տե ղա ցի 
բարձ րո րակ և իրա վա սու մաս նա գետ նե րի, որոնք լավ տե ղե կաց ված 
են գաղ թօ ջա խի խնդիր նե րին և ընդ հան րա պես իրա վի ճա կին: Դի մե
լով նման աղ բյու րի՝ հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ վի ստա նա լու հա վաս տի 
տվյալ ներ գաղ թօ ջա խի վե րա բե րյալ: Բա ցի այդ, նման իրա վա սու թյու
նը հիմք կծա ռա յի հե տա զո տու թյան վեր լու ծա կան հնա րա վո րու թյուն
նե րի ընդ լայն ման, նրա որա կի բարձ րաց ման և սո ցի ո լո գի ա կան հարց
ման ար դյու նա վե տու թյան ստուգ ման հա մար: Իսկ փոր ձա գետ նե րի 
խո րաց ված հար ցու մը, ան կախ նրա նից, որ հա մալ րում է ու սումն ա սի
րու թյան այլ մե թոդ նե րով ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը, կա րող է 
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դառ նալ ու սումն ա սի րու թյան առան ձին ուղ ղու թյուն: Այն կա րող է պա
տաս խա նել բա զում մի շարք հար ցե րի, որին հնա րա վոր չէ հաս նել այլ 
մե թոդ նե րի կի րառ մամբ:

Այս առու մով առանձ նա կի նշա նա կու թյուն է ստա նում ու սումն ա
սի րու թյան որա կա կան մե թո դի կի րա ռու մը, որը են թադ րում է փոր ձա
գետ նե րի խո րին հար ցազ րույց նե րի անց կա ցում: Այս պի սով հնա րա վոր 
է ստա նալ հա րուստ բո վան դա կու թյամբ նյու թեր և տվյալ ներ գաղ թօ
ջա խի մա սին՝ հա մա կարգ վա ծու թյուն հա ղոր դե լով հե տա զո տու թյա նը: 
Նշվա ծը հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար պետք է ապա հո վել եր կու կա
րևոր պայ ման: Առա ջի նը փոր ձա գետ նե րի այն պի սի ընտ րու թյունն է, 
որը կե րաշ խա վո րի նրանց տե ղե կաց վա ծու թյան բարձր մա կար դա կը, 
անա չա ռու թյան ապա հո վու թյու նը և երկ խո սու թյա նը մաս նակ ցե լու 
ցան կու թյու նը: Հաշ վի առ նե լով, որ ցան կա ցած գաղ թօ ջախ բարդ էթ
նո սո ցի ա լա կան երև ույթ է, փոր ձա գետ նե րի ընտ րու թյու նը պետք է 
ապա հո վի նրանց մաս նա գի տա կան ոլորտ նե րի ներ կա յա ցուց չա կա
նու թյու նը՝ ընտ րան քում անհ րա ժեշ տա բար ներ կա յաց նե լով գա ղու թի 
խո շոր ժո ղովր դագ րա կան և սո ցի ա լա կան բո լոր խմբե րը:

Այդ իսկ պատ ճա ռով այս հե տա զո տու թյան ըն թաց քում տեղ գտան 
հե տև յալ հնարք նե րը: Նա խորդ հե տա զո տա կան փու լի, հարց ման և 
կոն տենտ անա լի զի անց կաց ման ժա մա նակ առա ջին հեր թին պար զա
բան վում եմ գաղ թօ ջա խի կա ռուց ված քը և նրա մաս նա գետ նե րը: Ապա 
պար զա բան վում են փոր ձա գետ նե րի նախ նա կան ընտ րու թյան 
սկզբունք նե րը, որոնք կախ ված են մի կող մից՝ ստաց ված տե ղե կու
թյուն նե րից, մյուս կող մից՝ գաղ թօ ջա խի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից: 
Այս պես, օրի նակ, Լոս Ան ջե լե սի փոր ձա գետ նե րի ընտ րու թյու նը հիմ
նա կա նում տար բեր է Բեյ րու թի փոր ձա գետ նե րի ընտ րու թյու նից այն 
պատ ճա ռով, որ վեր ջի նիս ընտ րա նին որո շա կի է գա ղու թի տե ղե կատ
վա կան «դաշ տի» պար զու թյան, իսկ Լոս Ան ջե լե սի նը՝ բար դու թյան 
պատ ճա ռով: Եթե Թեհ րա նում և Թբիլիսիում ավե լի դյու րին է փոր ձա
գետ նե րի ընտ րու թյու նը, քա նի որ հայտ նի են հան րու թյա նը, ապա Փա
րի զի ընտ րա նին, բա ցի հաս կա նա լի բնո րո շող հատ կա նիշ նե րից, պետք 
է հա մա պա տաս խա նի նրա տա րա ծա կան սփռվա ծու թյա նը, ծա գում
նա բա նա կան և այլ առանձ նա հա տուկ ցու ցիչ նե րին:

Փոր ձա գի տա կան հար ցու մի գոր ծըն թա ցում հա տուկ նշա նա կու
թյուն է ստա նում հարց րազ րու ցա վար նե րի որա կա վոր ման աս տի ճա նը: 
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Որա կի ապա հով ման հա մար հե տա զո տու թյանն ընդգրկ վել են այն 
մաս նա գետ նե րը, որոնք մաս նակ ցել են ինչ պես ստա դար տաց ված 
հար ցումն ե րին, այն պես էլ դի տար կումն եր են կա տա րել գաղ թօ ջա
խում: Ուս տի նրանց անց կաց րած հար ցումն ե րը բո վան դա կա լից են, 
անա չառ և որ կա րև որ է՝ մի աս նա կան ծրագ րով. դա հնա րա վոր դարձ
րեց յու րա քան չյուր գաղ թօ ջա խի մա սին ստա նա լու ոչ մի այն իրա կա նին 
մոտ պատ կեր, այ լև հա մե մա տու թյան հա մար անհ րա ժեշտ հար ցա
դրումն եր և դրանց մեկ նա բա նու թյուն նե րը: Փոր ձա գետ նե րի խո րին 
հար ցազ րույց նե րը փոխլ րաց նում են նշված քա ղաք նե րի հա յե րի շրջա
նում անց կաց ված զանգ վա ծա յին էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու
թյուն նե րը: Իրենց հա մայն քի կեն սա գոր ծու նե ու թյան նկա րագ րու թյու
նը, գնա հա տա կան նե րը և վեր լու ծա կան սյու ժե նե րը ոչ մի այն կա րև որ 
ու բո վան դա կա լից լրա ցումն եր են, այ լև միս և արյուն են հա ղոր դում չոր 
թվա յին նյու թե րին:

Աշ խա տան քը, որը կա տար վել է տե ղի փոր ձա գետ նե րի հետ, նպա
տակ ու ներ ընտր ված գաղ թօ ջախ նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան բազ մա
զան պայ ման նե րի խո րա պատ կե րի վրա հայ ազ գի տար բեր հատ ված
նե րի էթ նիկ նկա րագ րի վեր հան ման հա մար իրա կա նաց նել հա մե մա
տա կան ու սումն ա սի րու թյուն ներ: Դի տար կե լով այդ գոր ծըն թաց նե րը՝ 
որ պես իրա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյուն, և նկա տի ու նե նա լով, որ հա յե րի տվյալ խմբե րը, ինչ պես և նրանց 
կեն սա պայ ման նե րը այդ իրա դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քում անընդ հատ 
փո փոխ վում են, կա րև որ էր դրանց հիմն ա կան ուղ ղու թյուն նե րի և հատ
կա նիշ նե րի տար բե րա կու մը: Այդ իսկ առու մով են թադր վում է որո շել 
հա մադ րա կան հե տա զո տու թյան փոխ կա պակց ված հատ կա նիշ նե րի 
շարք: Այն ինք նըս տին քյան, առա ջա նա լով փոր ձա գետ նե րի հետ հար
ցազ րույց նե րի ըն թաց քում, թե լադր վում էր ծրագ րում նե րառ ված հե տև
յալ հար ցադ րումն ե րից.

առա ջին՝ գաղ թօ ջա խի ընդ հա նուր պատ կերն է, որը պա րու նա
կում է դրա առա ջաց ման պատ մու թյու նը, ժո ղովր դագ րա կան կա ռուց
ված քը (քա նա կը, սե ռա տա րի քա յին և միգ րա ցի ոն կազ մը), ար տա
գաղթներ գաղթ մի տումն ե րը: Հա տուկ ու շադ րու թյուն է հատ կաց վում 
տվյալ մի ջա վայ րում հա յե րի վար կա նի շին.

երկ րորդ՝ այս շար քը կոչ ված էր փաս տագ րե լու գաղ թօ ջա խի ինք
նա կազ մա կերպ ման գոր ծըն թաց նե րը, դրա ինս տի տու ցի ո նա լաց ման 
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մա կար դա կը, տե սակ նե րը՝ դպրոց, եկե ղե ցի, մշա կու թա յին կենտ րոն, 
մի ու թյուն ներ և կու սակ ցու թյուն ներ.

եր րորդ՝ կրթու թյուն և մշա կու թա յին կյանք. պա հանջ վում է մայ
րենի լեզ վի ու սուց ման և հա ղոր դակց ման են թա կա ռուց ված քի վի ճա կի 
ման րա մասն նկա րագ րու թյուն, որը վե րա բե րում է հայ կա կան դպրոց
նե րին, հե ռա հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րին, նե րա ռյալ՝ ԶԼՄնե րին: 
Մշա կու թա յին կյան քի վե րա բե րյալ հար ցադ րու մը են թադ րում է մշա
կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի և մաս նա կից նե րի թվար կում.

չոր րորդ՝ գաղ թօ ջա խում ըն թա ցող փո փո խու թյուն նե րը կոչ ված են 
ար տա ցո լե լու որո շա կի մի ջա վայ րում սո ցի ա լա կան, ժո ղովր դագ րա
կան և տնտե սա կան շար ժըն թա ցը, ինչ պես նաև պատ կե րա ցում կազ
մե լու ազ գի որո շա կի մա սի որո շա կի պայ ման նե րում ձև ա վո րած նե րու
ժի մա սին.

հին գե րորդ՝ վե րա բե րում է քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, տնտե
սական, հո գև որ աս պա րեզ նե րում հայ րե նիքՍփյուռք փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի բնույ թին (յու րա քան չյուր հա մայն քի հետ) և հայ րե նա
դար ձու թյան հե ռան կար նե րին:
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Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում փոր ձա գետ նե րից ստաց ված տե
ղե կատ վու թյու նը բա վա կա նին բազ մա զան է և նե րա ռում է ինչ պես 
տվյալ գաղ թօ ջա խի պատ մու թյան, կազ մի, կեն սա գոր ծու նե ու թյան վե
րա բե րյալ տվյալ ներ, այն պես էլ գնա հա տա կան ներ նրա վի ճա կի, հայ
րե նի քի հետ փո խառն չու թյուն նե րի և հե ռան կար նե րի մա սին: Նման 
հա րուստ բո վան դա կու թյամբ տե ղե կատ վու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում հե տա զո տո ղին ներ թա փան ցե լու ընտ րան քում ընդգրկ ված 
յու րա քան չյուր քա ղա քի հա յե րի շրջա նում ըն թա ցող որա կա կան փո փո
խու թյուն նե րի գոր ծըն թաց նե րի մեջ: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ, ան կախ առա ջարկ ված 
հար ցա շա րի սահ մա նա փա կումն ե րից, փոր ձա գետ ներն անդ րա դառ
նում են նաև այլ խնդիր նե րի, անհ րա ժեշ տու թյուն առա ջա ցավ ու սում
նա սի րու թյան շրջա նակ նե րը լայ նաց նել ու տե ղե կատ վու թյան քննարկ
ման առար կան հարս տաց նել նոր նյու թե րով: Այս պես, գաղ թօ ջա խի 
ներ կա իրա վի ճա կը մեծ առու մով առնչ վում է իր առա ջաց ման և զար
գաց ման պատ մու թյան հետ: Հե տև ա բար, անդ րա դար ձը պատ մու թյա
նը (դրա անհ րա ժեշ տու թյան մա սին վկա յում են փոր ձա գետ նե րը) կա
րևոր պայ ման է հե տա զո տու թյան ճա նա չո ղա կան ար ժե քի բարձ րաց
ման հա մար: 

Հա ղորդ ված տե ղե կու թյուն նե րը պար զա բա նում են գաղ թօ ջա խի 
ծա գումն ա բա նու թյու նը, այ սինքն՝ նրան հա մալ րող խմբե րի տե ղա փոխ
ման ժա մա նա կագ րա կան կտրված քը, ել քի եր կի րը: Ըստ այդմ՝ կա րև
որ վում են նոր մի ջա վայ րին ըն տե լա նա լու ըն թաց քի իրա վի ճա կի նկա
րագր ման և գնա հատ ման սյու ժե նե րը: Հարց ված ան ձինք առան ձին 
ու շադ րու թյուն են դարձ նում բնա կու թյան երկ րի ընդ հա նուր քա ղա քա
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կա նու թյա նը, որի խո րա պատ կե րի վրա տե սա նե լի են եր կիր եկած 
տար բեր խմբե րի հա յե րի վի ճա կը և ըն տե լաց ման գոր ծըն թա ցը բո լոր 
ժա մա նա կա հատ ված նե րում: Այս առու մով անհ րա ժեշտ է քննար կել մի 
քա նի տե սան կյուն՝ իրա վա կան, տնտե սա կան, սո ցի ալժո ղովր դագ րա
կան, մշա կու թա յին, որոնք իրենց հեր թին դի տարկ վում են գոր ծըն թա
ցա յին եր կու դաշ տում՝ ա) գաղ թօ ջա խի ներ քին կյան քի նկա րագ րու
թյան մեջ, բ) հայ րե նիքՍփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րում:

Առա ջին տե սան կյունն իրա վա կանն է: Այն հիմն ա կա նում վե րա բե
րում է ըն դու նող երկ րի օրենսդ րու թյա նը, հատ կա պես այն դրույթ նե րին, 
որոնք առնչ վում են էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րին և մաս նա վո րա պես՝ 
մեր խնդրո առար կա հա յե րին: Այս առու մով փոր ձա գետ նե րից ստաց ված 
տե ղե կատ վու թյու նը հիմք դար ձավ առանձ նաց նե լու եր կու հա յե ցա կարգ. 
առա ջին՝ բո լոր գաղ թօ ջախ նե րի ան դամն ե րը դի տարկ վում են տվյալ 
երկ րի քա ղա քա ցի, հե տև ա բար նրանք են թարկ վում են երկ րի օրենս
դրու թյա նը: Մի ա ժա մա նակ յու րա քան չյուր երկ րի սահ մա նադ րու թյան 
հա մա ձայն՝ նրանք դի տարկ վում են որ պես առան ձին միա վոր՝ ազ գա յին, 
սո ցի ա լա կան, կրո նա կան և հա մայն քա յին: Այս առու մով ամե նից բա րե
նպաստ օրենսդ րա կան դաշ տը առ կա է Լի բա նա նում, որ տեղ հա յե րը դի
տարկ վում են որ պես երկ րի առան ձին էթ նիկ հա մայնք նե րից մե կը: Ըստ 
այդմ էլ հա յերն ու նեն ներ կա յա ցուց չու թյուն օրենսդ րա կան և կա ռա վար
ման մար մին նե րում, տի րա պե տում են ինք նա կա ռա վար ման բո լոր լծակ
նե րին: Այս պես, իրենց գաղ թօ ջա խը նկա րագ րե լուց առաջ լի բա նա նա
հայ փոր ձա գետ նե րը հա մա ռոտ տե ղե կու թյուն են տա լիս տվյալ երկ րի 
քա ղա քա կան կա ռուց ված քի մա սին: Առանձ նաց վում է Լի բա նա նի կա
ռա վար ման յու րա հա տուկ հա մայն քա յին ձևը, և դրա հի մամբ տրվում է 
լի բա նա նա հայ գա ղու թի կա ռուց ված քը, որը, հա մե մա տած այլ գաղթ
օջախ նե րի, ազա տա կան և ազ գա յին դի մագ ծի պահ պան ման և վե րար
տադր ման առու մով ամե նա բա րեն պաստ պայ ման նե րում է ձև ա վոր վել: 
Այս պի սով, Լի բա նա նի քա ղա քա կան կա ռուց ված քը լի բա նա նա հա յե րի 
հա մար նպաս տա վոր մի ջա վայր է ստեղ ծում ազ գա յին կա ռույց ներ կա
յաց նե լու հա մար՝ սկսած քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րից, կրո նա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից ընդ հուպ ազ գա յին դպրոց ներ, նույ նիսկ 
բարձ րա գույն կրթօ ջախ ներ, մշա կու թա յին կենտ րոն ներ, տար բեր մի ու
թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ երի տա սար դա կան:

Իրա նում հա յե րը դի տարկ վում են որ պես կրո նա կան փոք րա մաս
նու թյուն, չնա յած, ըստ փոր ձա գետ նե րի վկա յու թյան, իրա նա կան մի ջա
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վայ րի առօ րյա յում նրանք, որ պես էթ նո դա վա նան քա յին մի ա վոր՝ 
առանձ նաց վում են այլ էթ նիկ և դա վա նան քա յին մի ա վոր նե րից: Հա
յերն օրենսդ րա կան դաշ տում ներ կա յաց ված են այս պես կոչ ված քվո
տա յին հա մա պա տաս խան, և իրա վա կան առու մով վեր ջին տաս նա
մյակ նե րում նրանց իրա վի ճա կը քիչ է փոխ վել: Երկ րոր դը վե րա բե րում 
է մեկ այլ օրենսդ րա կան իրա վի ճա կի, երբ չի շեշտ վում ազ գա յին կամ 
ռա սա յա կան, դա վա նան քա յին խնդի րը, և բո լո րը հա մա հա վա սար են. 
հա մե նայն դեպս պաշ տո նա պես հայ տա րար վում է այդ մա սին: Դրա 
հետ մեկ տեղ հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նա նում Իրա նի քա ղա քա
կան կա ռուց ված քը և դրա ներ քո ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի, 
մաս նա վո րա պես հա յե րի իրա վա կան իրա վի ճա կի քննար կու մը իրա
նա կան հե ղա փո խու թյու նից առաջ և հե տո: Բա ցատր վում են երկ րի 
օրենսդ րու թյան այն դրույթ նե րը, որոնք ռազ մա վա րա կան նշա նա կու
թյուն ու նեն գա ղու թի ինք նա պահ պան ման գոր ծում, և որոնք նպաս տել 
են նրա գո յու թյա նը: Այս հա մա տեքս տում հա յերն առանձ նաց վում են 
այլ էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րից իրենց կա ցու թյան, կեն սա գոր ծու
նե ու թյան, վար կա նի շի իրա կա նու թյան ներ քո, ինչ պես նաև ներ կա յաց
վում են գաղ թօ ջա խի կազ մի փո փո խու թյան մի տումն ե րը վեր ջին մի 
քա նի տաս նյակ տա րի նե րի ըն թաց քում: Դի տարկ վում են նաև հա յե րի 
խառ նա մուս նու թյուն նե րը: Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ իրա նա հա յե րի խառն
ամուս նու թյուն նե րը հազ վա դեպ են, որը բա ցատր վում է տիտ ղո սա կիր 
ազ գի և հա յե րի մի ջև դա վա նան քա յին լուրջ տար բե րու թյամբ: Նախ 
վեր ջին 20 – 30 տար վա ըն թաց քում երկ րում կա տար վող քա ղա քա կան 
փո փո խու թյուն նե րը և տնտե սա կան դժվա րու թյուն նե րը, ապա էթ նիկ 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի, հան ձինս հա յե րի մեջ ըն թա ցող սո ցի ալ
տնտե սա կան փո խա կեր պումն ե րը պա հան ջում են ավե լի լայն իրա վա
կան, տնտե սա կան քննու թյան աս պա րեզ: Սա ոչ մի կերպ չի ազ դում 
հա յե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի վրա՝ իրա նա հա յե րի ու տիտ ղո սա
կիր ազ գի, ինչ պես նաև այ լազ գի նե րի (էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րի) 
հետ ստեղծ ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը փոր ձա գետ նե րը հիմն ա
կա նում դրա կան են գնա հա տում: Այս նյու թը օգ նում է հաս կա նա լու, 
իմաս տա վո րե լու ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ հա յե րի 
առանձ նա կի դիր քո րո շու մը, ինչ պես նաև այ լազ գի նե րի հա մե մա տու
թյան մի ջո ցով ավե լի ճշգրիտ պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մայն քին 
շրջա պա տող մի ջա վայ րի վե րա բեր մուն քի հիմ քե րի մա սին: Փոր ձա
գետ նե րը հան գա մա նա լից բա ցատ րու թյուն են տա լիս իրա վի ճա կին և, 
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որ կա րևոր է, իրենց կար ծիք նե րը ար տա հայ տում այդ կա պակ ցու
թյամբ: Ու շա գրավ է, որ նման իրա վա կան հար ցեր թե՛ Ֆրան սի ա յի, թե՛ 
ԱՄՆի հայ գաղ թօ ջախ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մեջ չեն ծա գում: Դա, 
ըստ երև ույ թին, բա ցատր վում է այդ երկր նե րի օրենսդ րու թյան էթ նիկ, 
սո ցի ա լա կան, դա վա նան քա յին և այլ ինք նա ար տա հայտ ման լայն հնա
րա վո րու թյուն նե րով, որ տեղ շեշտ ված չէ քա ղա քա ցու ազ գա յին պատ
կա նե լու թյան հան գա ման քը: Ինչ վերաբերվում Վրաստանի հայերին, 
ապա այստեղ իրավիճակը բավականին տարբերվում է թվարկ ված 
նախորդ երկրներից:  Խորհրդային տարիների ժառանգությունը, 90
ական թվականների և 2008 թ. պատերազմական գործողությունները 
իր լուրջ ազդեցությունը թողեցին բոլոր բնակչության ու այդ թվում հա
յերի կենսակերպի, ազգամիջյան հարաբերությունների վրա: Լի նելով 
այդ երկրի բնիկ ժողովրդի անբաժանելի մասը հայերը զգացել են այդ 
երկրում ընթացող բոլոր քաղաքական փոխակերպումների ծանրու
թյու նը: Այս առումով բավականին դժվար է որոշակիություն մտցնել 
ազգի այս հատվածի քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, քանի որ 
փորձագետների մեծ մասը բավականին տարակարծիք են իրենց տե
ղե կություններում և գնահատականներում :

Այս պի սով, ընտր ված հա մայնք նե րի ազ գա յին և դա վա նան քա յին 
իրա վա կան խնդիր նե րը գրե թե մի ան ման էին այն առու մով, որ մի դեպ
քում այն, որ պես մի ա վոր, ամ րագր ված էր օրենսդ րու թյամբ և պաշտ
պա նում էր ան ձի հա մայն քա յին իրա վունք նե րը, մյուս դեպ քում օրենս
դրու թյու նը պաշտ պա նում էր ան ձի իրա վունք նե րը և հա մա պա տաս
խա նո րեն նրա ինք նա ար տա հայտ ման մշա կու թա յին ձև ե րը:

Սո վո րույ թի իրա վուն քի հա մա տեքս տում, որ տեղ կեն ցա ղա յին 
մա կար դա կում ըն դուն ված են որո շա կի վար քի (սո վո րույթ նե րի) չգրված 
կա նոն ներ, առան ձին տեղ են գրա վում խմբա յին դիր քո րո շումն ե րը այս 
կամ այն ան ձի կամ խմբի նկատ մամբ: Այն պայ մա նա վոր ված է առան
ձին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վար քագ ծի հա մա պա տաս խա նու թյամբ 
տվյալ մի ջա վայ րում ձև ա վոր ված սո վո րույթ նե րին, կարգ ու կա նո նին: 
Այս տեղ հատ կա պես ու շադ րու թյան է ար ժա նի միգ րա ցի ոն, էթ նիկ կամ 
դա վա նան քա յին մի ա վո րը: Այս առու մով հայ էթ նիկ խում բը վա յե լում է 
մի ջա վայ րի հար գան քը, շրջա պա տը նրանց ըն կա լում է որ պես գոր ծու
նյա, ազ նիվ, ար հես տա վարժ մարդ կանց խումբ, որոնք երկ րում աշ խու
ժու թյուն են մտցնում տնտե սու թյան մեջ, սո ցի ա լա կան և մշա կու թա յին 
կյան քում:
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Ու շագ րավ է Լի բա նա նում ազ գա յին խառ նա մուս նու թյուն նե րի վի
ճա կը: Տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն՝ ակ նե րև է երև ույ թի տա րած վա
ծու թյու նը, որից զերծ չեն լի բա նա նա հա յե րը, և այդ գոր ծըն թացն ու նի 
արա գաց ման մի տումն եր: Այս երև ույթ նե րը կա րե լի է բա ցատ րել լի բա
նա նա հա յե րի և Լի բա նա նի այլ էթ նիկ խմբե րի մի ջև ստեղծ ված հա րա
բե րու թյուն նե րով և երկ րում լի բա նա նա հա յե րի վար կա նի շով: Ինչ պես 
այլ երկր նե րում, այն պես էլ Լի բա նա նում հա յե րի նկատ մամբ վե րա բեր
մուն քը դրա կան է: Ազ գի այս հատ վա ծի ան դամն ե րը հայտ նի են որ պես 
գոր ծու նյա, ազ նիվ, շնոր հա լի ար հես տա վոր մար դիկ: Դրան տրվում է 
բա ցատ րու թյուն գա ղու թի կա յաց ման պատ մա կան ակ նար կով, լի բա
նա նա հա յե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան և այ լազ գինե րի շփման առանձ
նա հատ կու թյան նկա րագր ման դրվագ նե րով: Հա տուկ անդ րա դարձ 
կա հա յե րի՝ քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ կա տա րած այս
պես ասած «սխալ նե րին», որոնք որոշ չա փով ազ դե ցին գա ղու թի վար
կա նի շի վրա, և դրա հաղ թա հար ման եր կար և ծանր ճա նա պար հին:

Ֆրան սի ա յի հա յե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի մա սին վկա յու
թյուն նե րը սա կավ են, որը խոսում է դրանց ոչ հրա տապ լի նե լու մա սին: 
Խնդրի լի ար ժեք պատ կե րաց ման հա մար, մեր պնդմամբ, փոր ձա գետ
ներն անդ րա դառ նում են հա յե րի և շրջա պա տող մի ջա վայ րի հետ հա
րա բե րու թյուն նե րի մա սին գնա հա տա կան նե րին և տե ղե կատ վա կան 
սյու ժե նե րին: Հա տուկ ու շադ րու թյան են ար ժա նի ֆրան սի ա ցի նե րի 
կող մից հա յե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի մա սին փոր ձա գետ նե րի 
կար ծիք նե րը, ինչ պես նաև ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րին վե րա
բե րող պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան քննար կու մը: Վեր լուծ վում են 
նաև այս խնդրի պե տա կան և մի ջանձ նա յին մա կար դակ նե րը, և տրվում 
է դրանց կա պը: Ինչ պես այլ գաղ թօ ջախ նե րի փոր ձա գետ նե րը, ֆրան
սա հա յե րը ևս շեշ տում են խառ նա մուս նու թյուն նե րի հան գա ման քը, 
որոնց առ կա յու թյու նը և աճի մի տումն ե րը փաս տում են գա ղու թի ներ
կա և ապա գա ու ծաց ման գոր ծըն թաց նե րը: Տե ղե կատ վու թյու նը բա վա
կա նա չափ ճշգրիտ է, քան զի ստաց վել է «առա ջին ձեռ քից»՝ Հայ առա
քե լա կան եկե ղե ցու քա հա նա յի կող մից: Քա հա նան նաև անդ րա դառ
նում է այս մի ջա վայ րում տի րող բար քե րին, ֆրան սի ա ցի նե րի և մաս
նա վո րա պես ֆրան սա հա յե րի վե րա բեր մուն քին ըն տա նի քի և 
ամուս նու թյան նկատ մամբ:

Հարկ է նշել, որ եթե Ֆրան սի ա յում և ԱՄՆում խառ նա մուս նու
թյուն նե րի տա րած վա ծու թյու նը վկա յում է ին տեգր ման և հա յե րի նկատ
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մամբ շրջա պա տի բա րյա ցա կամ վե րա բեր մուն քի մա սին, ապա Իրա նի 
դեպ քում այդ օրի նա չափ երև ույ թը խախտ վում է: Դի տար կումն ե րին 
հա մա պա տաս խան՝ իրա նա հա յե րի մեջ խառ նազ գա յին ամուս նու թյուն
նե րը հազ վա դեպ են, որը բա ցատր վում է տիտ ղո սա կիր ազ գի և հա յե
րի մի ջև դա վա նան քա յին լուրջ տար բե րու թյամբ: Ինչ պես Սի րիա յում, 
այնպես էլ արա բա կան այլ երկր նե րում (բա ցի Լի բա նա նից) նման երև
ույ թի առ կա յու թյու նը չի փաս տում հա յե րի նկատ մամբ տիտ ղո սա կիր 
ազ գի բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի մա սին: Այս պես, նույ նիսկ վեր ջին 
20 – 30 տար վա ըն թաց քում Իրա նում կա տար վող քա ղա քա կան փո փո
խու թյուն նե րը, տնտե սա կան դժվա րու թյուն նե րը և էթ նիկ փոք րա մաս
նու թյուն նե րի՝ հան ձինս հա յե րի մեջ ըն թա ցող սո ցի ալտնտե սա կան 
փոխա կեր պումն ե րը (որոնք պա հան ջում են ավե լի լայն իրա վա կան, 
տնտե սա կան աս պա րեզ) ոչ մի կերպ չեն ազ դում հա յե րի նկատ մամբ 
վե րա բեր մուն քի վրա: Իրա նա հա յե րի ու տիտ ղո սա կիր ազ գի, ինչ պես 
նաև այ լազ գի նե րի (էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րի) հետ ստեղծ ված 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը փոր ձա գետ նե րը հիմն ա կա նում դրա կան են 
գնա հա տում: Մեր գրան ցած նյու թը լուրջ հիմք է տա լիս ազ գա մի ջյան 
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում իմաս տա վո րել հա յե րի առանձ
նա կի դիր քո րո շու մը, այ լազ գի նե րի հա մե մա տու թյան մի ջո ցով ավե լի 
ճշգրիտ պատ կե րաց նել հա մայն քին շրջա պա տող մի ջա վայ րի վե րա
բեր մուն քի հիմ քե րը: Փոր ձա գետ նե րը հան գա մա նա լից բա ցատ րու
թյուն են տա լիս իրա վի ճա կին, և որ կա րև որ է՝ կար ծիք ներ են հայտ նում 
այդ առն չու թյամբ:

Որոշ խնդիր ներ են ծա գում այս առու մով, երբ խոս քը ԱՄՆի և 
Ֆրան սի ա յի միգ րա ցի ոն նոր հոս քե րի մա սին է, նա մա նա վանդ ԽՍՀՄի 
նախ կին տա րած քից եկած նե րի մա սին: Սրանց հա մար նոր և ան սո վոր 
է այդ երկր նե րի մի ջա վայ րը, որոնք, ի տար բե րու թյուն ավան դա կան 
գաղ թօ ջախ նե րից եկած նե րի, որոնց մեջ ավան դա բար մշակ ված են 
օտար մի ջա վայ րում ըն տե լաց ման մե խա նիզմն ե րը, որո շա կի ո րեն 
ապա կողմն ո րոշ ված են լի նում: Այս հան գա ման քը ինչոր չա փով ազ
դում է այդ երկր նե րում հա յե րի վար կա նի շի վրա: Այս պի սով, հար ցա
զրույց նե րի նյու թե րը հնա րա վո րու թյուն տվե ցին ոչ մի այն հաս կա նա լու 
հա յե րի կար գա վի ճա կի գնա հա տա կան նե րը տվյալ երկր նե րի օրենս
դրա կան դաշ տում, այ լև ստա նա լու հա վաս տի տե ղե կատ վու թյուն ու
սումն ա սիր ված երկր նե րի սո վո րու թա կան իրա վուն քի ներ քո հայ ազ գի 
տվյալ զանգ ված նե րի դրա կան վար կա նի շի առ կա յու թյան մա սին:
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Հա ջորդ տե ղե կատ վա կան սյու ժե նե րը վե րա բե րում են գաղ թօ ջա
խի կազ մա վոր ման ըն թաց քին: Ի սկզբա նե կա րե լի է են թադ րել յու րա
քան չյուր գաղ թօ ջա խի ձև ա վոր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա
սին: Դրանք կա րե լի է բա ժա նել ըստ հիննոր, աճողնա հան ջող և այլ 
հատ կա նիշ նե րի: Պար զո րոշ է այն օրի նա չափ իրա վի ճա կը, երբ այս
պես կոչ ված հին գաղ թօ ջա խը մի ա տարր է իր ծա գումն ա բա նա կան 
առու մով ու ձև ա վոր ման ժա մա նա կագ րու թյու նով, իսկ նո րե րը բարդ են 
թե՛ հոս քե րի կազ մով և թե՛ ներ գաղ թի ժա մա նա կով: Այս պես, Իրա նի 
հայ գաղ թօ ջախն ու նի 400ամյա պատ մու թյուն: Այդ իսկ պատ ճա ռով 
իրա նա հայ փոր ձա գետ նե րը հան գա մա նա լից անդ րա դար ձել են գա
ղու թի պատ մու թյա նը՝ ներ կա յաց նե լով Իրա նի պատ մու թյան խո րա
պատ կե րի վրա: Հա տուկ ու շադ րու թյուն են դարձ նում հա յե րի տե ղա
բաշխ մա նը Իրա նի տա րած քի վրա, որոնք, ըստ փոր ձա գետ նե րի, ներ
կա յումս հատ վա ծայ նաց ված են: Ըստ նրանց՝ դա պայ մա նա վոր ված է 
Թեհ րա նի արագ աճով և ընդ հան րա պես իրա նա հա յե րի ողջ զանգ վա
ծի մեջ ըն թա ցող միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րով: Նշվում է, որ պարս
կա հայ գաղ թօ ջա խը լուրջ նա հանջ է ապ րում: Ի թիվս բազ մա թիվ 
պատ ճառ նե րի՝ մեր հարց ված ներն առանձ նաց նում են եր կու գլխա վոր 
գոր ծոն. 1) հա յե րի արագ սո ցի ա լա կան փո խա կերպ ման գոր ծըն թաց նե
րը, որոնք այդ պե տու թյան սո ցի ա լա կան դաշ տում հե ռան կար չեն տես
նում, 2) որ պես առա ջի նի հե տև անք՝ ար տա հոս քի մեծ ծա վալ նե րը:

Որո շա կի նմա նու թյուն կա Բեյ րու թի հա յե րի մեջ: Ինչ պես ար դեն 
նշվեց՝ մեր ազ գի դա սա կան հոծ զանգ ված նե րը կրում են լուրջ քա նա
կա կան, հե տև ա բար և որա կա կան կո րուստ ներ: Լի բա նա նյան փոր ձա
գետ նե րը հա ղոր դում են գաղ թօ ջա խի կազ մի, տե ղա բաշխ ման, պատ
մա կան ու ղու, և որ կա րև որ է՝ հա տուկ նշվում է գա ղու թի իրա վի ճա կի 
լուրջ փո փոխ ման եզ րա կե տը՝ լի բա նա նյան քա ղա քա ցի ա կան պա տե
րազ մը: Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ ժա մա նա կա կից գաղ թօ ջա խը հե տև անք 
է այդ պա տե րազ մի, նշե լով, որ գաղ թօ ջա խի ժա մա նա կա կից պատ մու
թյու նը այ սօր բա ժան վում է պա տե րազ մից առաջ և հե տո: Այս պատ մա
քա ղա քա կան հա մա տեքս տում է տրվում լի բա նա նա հայ էթ նիկ խմբի 
ժո ղովր դագ րա կան կազ մը, որում առանձ նաց վում են նրա ընդ հա նուր 
և մո տա վոր քա նա կը, տա րի քա յին կազ մի որո շա կի տո կո սա յին տվյալ
նե րը և երկ րի տա րած քում նրա տա րաբ նա կեց ման պատ կե րը: Վեր
ջինս լրաց վում է լի բա նա նա հա յե րի տա րա ծա կան տե ղա շար ժե րի ըն
թաց քով և նշմար վող մի տումն ե րով: Փոր ձա գետ նե րը ու շագ րավ տվյալ
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ներ են հա ղոր դում Լի բա նա նի ներ սում և առանձ նա պես Բեյ րու թի տա
րած քում կա տար վող հա յե րի տե ղա շար ժե րի մա սին: Ցույց է տրվում 
նաև սի րի ա հա յե րի ներ գաղ թը Լի բա նան, նրանց քա նա կա կան ու որա
կա կան կազ մը: Սրա հետ մեկ տեղ դի տարկ վում են ինչ պես ար տա գաղ
թի շար ժըն թա ցը և ուղղ վա ծու թյու նը, այն պես էլ դրա մաս նա կից նե րի 
սե ռա տա րի քա յին և սո ցի ա լա կան կազ մը: Տե ղե կու թյուն նե րը բա վա
կան ստույգ են, դրանք հա մընկ նում են Լի բա նա նում մեր անց կաց րած 
սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան նյու թե րի հետ: Նման պատկեր ար
ձանագրվում է նաև Թբիլիսիի հայերի մոտ:

Մյուս եր կու ու սումն ա սիր ված գաղ թօ ջախ նե րի՝ Ֆրան սի ա յի և 
ԱՄՆի հա յու թյան պատ կերն այլ է: Դրանք մշտա պես հա մալր վող և 
վեր ջերս մեծ թափ ստա ցած քա նա կա կան աճով բնո րոշ վող գաղ թօ
ջախ ներ են: Այս ամե նը ար տա հայտ վեց թե՛ ֆրան սա հայ և թե՛ ամե րի
կա հայ փոր ձա գետ նե րի պա տաս խան նե րում: Այս պես, խո րին հար
ցազ րույ ցի ըն թաց քում փոր ձա գետ նե րը, բա ցի Փա րի զի հա յե րից, բա
վա կա նին հան գա մա նա լի տե ղե կու թյուն տվե ցին Ֆրան սի ա յում բնակ
վող բո լոր հա յե րի կազ մի և կեն սա կեր պի վե րա բե րյալ: Ի դեպ, 
ֆրան սա հա յե րի նկա րագ րու թյան ըն թաց քում փոր ձա գետ նե րի զգա լի 
մա սը հան գա մա նո րեն կանգ է առ նում հա մայն քի պատ մու թյան վրա: 
Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս պատ կե րաց նե լու 
ֆրան սա հա յե րի որա կա կան և քա նա կա կան հատ կա նիշ նե րը, որո շա կի 
ճշգրտումն եր մտցնե լու հրա պա րա կում եղած նյու թե րի, նոր տե ղե կա
տվու թյուն ստա նա լու ընդ հա նուր քա նա կի, սո ցի ա լա կան և ժո ղովր դա
գրա կան կազ մի, միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի և ընդ հան րա պես հա
մայն քը սնու ցող հա յե րի հոս քե րի ծագ ման երկր նե րի մա սին, մի ա ժա
մա նակ ներ թա փան ցե լու քա ղա քում բնակ վող հա յե րի յու րա քան չյուր 
խմբում ըն թա ցող որա կա կան փո փո խու թյուն նե րի ըն թաց քի մեջ: Դա 
վե րա բե րում է այդ խմբե րի ծա գումն ա բա նա կան այն տվյալ նե րին, ժա
մա նա կագ րու թյա նը, որոնք գրան ցում են Փա րիզ տե ղա փո խե լուց հե
տո, հե տև ա բար այն նե րա ռում է նոր մի ջա վայ րին ըն տե լա նա լու ըն
թաց քի իրա վի ճա կի նկա րագր ման և գնա հատ ման սյու ժե նե րը: Հարց
ված ան ձինք առան ձին ու շադ րու թյուն են դարձ նում ֆրան սի ա կան կա
ռա վա րու թյան ընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյա նը, որի խո րա պատ կե րի 
վրա ավե լի տրա մա բա նա կան է հե տև ել այս եր կիր եկած տար բեր 
խմբե րի հա յե րի ներ կա վի ճա կին և ըն տե լաց ման գոր ծըն թա ցին՝ հաշ
վի առ նե լով ժա մա նա կի գոր ծո նը:
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Նմա նա տիպ կար ծիք ներ են հնչեց նում ամե րի կա հա յե րը, որոնց 
վկա յու թյուն նե րը ցույց են տա լիս Լոս Ան ջե լե սի գաղ թօ ջա խում ավե լի 
մեծ թափ ստա ցող միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի մա սին: Սկզբից նրանք 
նշում են, որ գաղ թօ ջա խի ընդ հա նուր նկա րագ րու թյու նը բա վա կա նին 
բարդ է հա յե րի թվա քա նա կի մե ծու թյան և աճ ման արագ տեմ պե րի 
պատ ճա ռով: Մե գա պո լի սում բնակ վող հայ էթ նիկ խմբի կազ մը բարդ է 
իր ծա գումն ա բա նա կան, սո ցի ա լա կան և ժո ղովր դագ րա կան առու մով: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով փոր ձա գետ նե րի մեծ մա սը առա ջին հեր թին անդ
րա դառ նում է դրա ձև ա վոր ման պատ մու թյա նը: Դա բնա կան է, քա նի 
որ էթ նիկ խմբի ներ կա կա ցու թյան հիմ քում ըն կած են նրան սնու ցող 
հոս քե րի բնու թագ րե րը, որոնք բազ մա զան են թե՛ աշ խար հագ րա կան, 
թե՛ ծա գումն ա բա նա կան և թե՛ ժա մա նա կագ րա կան հատ կա նիշ նե րով: 
Դրանք և՛ առանձ նա կի, և՛ հա մակց ված կեր պով մեծ բար դու թյուն են 
առա ջաց նում քա ղա քի հայ զանգ վա ծի մեջ: Այս պես, փոր ձա գետ նե րի 
մեծ մա սը հա մա կար ծիք է, որ Լոս Ան ջե լե սի գա ղու թը մե ծա ցող գա
ղութ է այն իմաս տով, որ աշ խար հի բո լոր կող մե րից ձգտում են այս տեղ 
գալ թե՛ Հա յաս տա նից, թե՛ Մի ջին Արև ել քից, թե՛ Հա րա վա յին Ամե րի կա
յից և Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի տար բեր շրջան նե րից: Այս պի սով, Լոս 
Ան ջե լե սի հայ գա ղու թի ծա գումն ա բա նա կան կա ռուց ված քը կա րե լի է 
բաղ դա տել առան ձին երկր նե րի հետ, որոնց տա րած քից քա ղա քում 
հա յե րի հոս քեր են փաս տագր վել: Առա ջին շեր տը մին չև Երկ րորդ հա
մաշ խար հա յին պա տե րազ մը եկած ներն են՝ Արևմ տյան Հա յաս տա նից 
և Թուր քի ա յից, այ նու հե տև՝ նախ կին ԽՍՀՄից: Հե տա գա յում լուրջ 
հոս քեր նկատ վե ցին Լի բա նա նից և Մեր ձա վոր Արև ել քի այլ երկր նե
րից, Պարս կաս տա նից, Խորհր դա յին Հա յաս տա նից, ԽՍՀՄի տար բեր 
հան րա պե տու թյուն նե րից (Ադր բե ջան, Վրաս տան, ՌԴ և այլն): Վեր ջին 
շրջան նե րում այդ հոս քե րի հետ մեկ տեղ Լոս Ան ջե լես եկան այդ երկ րի 
այլ նա հանգ նե րից և քա ղաք նե րից, սի րի ա հա յե րը, Ար գեն տի նա յի և 
Վե նե սո ւե լա յի հա յե րը: Նշված հոս քե րի գա լու պատ ճառ նե րի ընդ հան
րա կան եզ րա հան գումն ե րը, ըստ փոր ձա գետ նե րի, եր կու խմբի են բա
ժան վում: Առա ջի նը ել քի երկ րի, տա րա ծաշր ջա նի կեն սա գոր ծու նե ու
թյան դժվա րու թյուն ներն են՝ պա տե րազմ, հե ղա փո խու թյուն, էթ նիկ հե
տապն դում, տնտե սա կան դժվա րու թյուն և այլ բազ մա թիվ գոր ծոն ներ: 
Երկ րոր դը Լոս Ան ջե լե սի գրավ չու թյունն է թե՛ բնու թյամբ, թե՛ տնտե սա
կան բա րեն պաստ պայ ման նե րով: Ինչ վե րա բե րում է հայ ազ գի այս 
հատ վա ծի կազ մի այլ հատ կա նիշ նե րին, ապա փոր ձա գետ նե րի մոտ 
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նկատ վում են տե ղե կատ վու թյան որո շա կի սա կա վու թյուն և ընդ հան
րա կան գնա հա տա կան ներ: Դրանք հիմն ա կա նում վե րա բե րում են հա
յե րի քա ղա քի պայ ման նե րին հար մար վե լու խնդրին և հե տա գա զար
գա ցումն ե րին:

Այս պի սով, ստաց ված տե ղե կատ վու թյան առա ջին մա սը կոչ ված է 
ապա հո վե լու գաղ թօ ջա խի բնու թագ րու մը, տա լու ընդ հա նուր խո րա
պատ կե րը, որի ներ քո ար դեն կբա ցատր վեն յու րա քան չյուր փոր ձա գե
տի կար ծի քի հիմ քե րը, և որ շատ ար ժե քա վոր է՝ տե ղե կու թյուն ներ տա
լու գաղ թօ ջա խում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի մա սին: Այն մենք դի
տար կում ենք երեք տե սան կյու նից՝ սո ցի ա լա կան, տնտե սա կան և մշա
կու թա յին: Նման մո տե ցումն ե րը հիմն ա վոր վում են մարդ կա յին 
զանգ վա ծի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հիմն ա րար ոլորտ նե րով: Դա հատ
կա պես կա րև որ վում է էթ նիկ մի ա վո րի հար ցում, որը օտա րազ գի մի
ջա վայ րում է՝ ինք նա պահ պան ման գոր ծա ռույթ նե րի բա ցա հայտ ման և 
դրանց նկա րագր ման ու վեր լու ծու թյան հա մար: Այն են թադ րում է դի
տար կել խմբի կեն սա գոր ծու նե ու թյան բո լոր այն ոլորտ նե րը, որում ար
տա հայտ վում են այդ գոր ծա ռույթ նե րը, և որոնք շաղ կապ վում են միմ
յանց հետ:

Առա ջին տե սան կյու նը սո ցի ա լա կանն է, որը նպա տակ է հե տա
պնդում ու սումն ա սի րելու հա յե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան սո ցի ա լա կան 
հա մա տեքս տի բո վան դա կա յին փո փո խու թյուն նե րը և որո շելու նրանց 
սո ցիա լա կան կա ռուց ված քի որա կա կան հատ կա նիշ նե րի զար գաց ման 
ու ղի նե րը: Անհ րա ժեշտ է նաև պար զա բա նել, թե յու րա քան չյուր երկ րի 
(քա ղա քի) պայ ման նե րը որ քա նով են հնա րա վո րու թյուն տա լիս ընդ լայ
նե լու տվյալ էթ նիկ խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի սո ցի ա լա կան (ինչ պես 
նաև տնտե սա կան) առա ջըն թա ցի հո րի զո նը և ծա վալ նե րը: Դա կա
րևոր է գաղ թօ ջա խում, առանձ նա հա տուկ տա րաբ նա կու թյան և էթ նիկ 
ինք նա վա րու թյան տար բեր պայ ման նե րում, որը հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում տվյալ պե տու թյա նը՝ զար գաց ման մի տումն ե րի որոշ ման տե
սան կյու նով: Ըն թա նո՞ւմ է դա ար դյոք սո ցի ա լա կան ցրման, ազ գա յին 
խմբա յին ըն կե րաց ման կամ ընդ հա կա ռա կը՝ որո շա կի տնտե սա կան 
հո վա նու ներ քո կենտ րո նաց ման ձև ով, կամ էլ այդ պայ ման նե րում էթ
նիկ խում բը ձգտո՞ւմ է ձև ա վո րել սե փա կան յու րա հա տուկ սո ցի ա լա կան 
կա ռուց ված քը (օրի նակ` Թեհ րա նի հա յե րը1, որոնք կոչ ված են իրենց 

1 Տե´ս Տանաջյան Լ., Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռ քում. 
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տնտե սա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար մա նը ու նպաս տում են 
ինք նա բավ էթ նո սո ցի ա լա կան հան րու թյան ձև ա վոր մա նը): Այս պի սով, 
հաշ վի առ նե լով, որ էթ նիկ խում բը առանձ նա հա տուկ բնույ թի սո ցի ա
լա կան հա մախմ բու թյուն է, առա ջին հեր թին կա րև որ է դի տար կել էթ
նիկ փո փո խու թյուն նե րի սո ցի ա լա կան բա ղադ րիչ նե րը: Անհ րա ժեշտ է 
հաս կա նալ, թե որ քա նով է այդ խում բը սո ցի ա լա պես հա մախմբ ված 
կամ տա րան ջատ ված, ներխմ բա յին հա րա բե րու թյուն նե րը դե ռևս ցան
ցա յին մա կար դա կո՞ւմ են, թե՞ ներ սում գո յու թյուն ու նեն աս տի ճա նա
կար գա յին (հի ե րար խիկ) հա րա բե րու թյուն ներ: Նաև կա րև որ է իմա
նալ, թե դրա նում էթ նիկ նշա նա կու թյան ինս տի տուտ նե րը բա ցա կա յո՞ւմ 
են, ձև ա վոր ման փու լո՞ւմ են, թե՞ զար գա ցած վի ճա կում են:

Առա ջադր ված հար ցե րի վե րա բե րյալ սո ցի ա լա կան տե սու թյուն նե
րը պատ րաս տի ըն դու նե լի հա յե ցա կար գա յին պա տաս խան ներ են, սա
կայն նրանց մեջ բա ցա կա յում է այն պի սի նուրբ հատ կա նիշ, որն է էթ նոմ
շա կու թա յին բնույ թի յու րա հատ կու թյու նը: Նման թե մա տի կան հիմն ա
կա նում այն հե տա զո տող նե րի ու շադ րու թյան դաշ տում է, որոնք առա վե
լա պես քննար կում են մշա կույ թի, հո գե բա նու թյան, միջմ շա կու թա յին 
փո խազ դե ցու թյուն նե րի էթ նիկ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որոն ցում 
սո ցի ա լա կան բա ղադ րի չը սա կավ է ներ կա յաց վում: Մինչ դեռ հա մայն քի 
սո ցի ա լա կան հատ կա նիշ նե րը և դրանց փո փոխ ման գոր ծըն թաց նե րը 
ար դեն իսկ ազ գի տվյալ հատ վա ծի որա կա կան էթ նիկ երան գա վո րում 
ու նե ցող նկա րագ րի մասն են: Այդ իմաս տով բա վա կա նին ար դի ա կան են 
որո շա կի էթ նիկ խմբում սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րի փոր ձա րա րա
կան անդ րա դար ձը ինչ պես սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վե րար
տադ րու թյան պայ ման նե րի հետ ավան դա կան և նոր ցան ցա յին փո խա
դարձ կա պե րին, այն պես էլ խմբի սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քին և այդ 
խմբում սո ցի ա լա կան աս տի ճա նա կարգ ման ու ղի նե րին:

Նշվա ծի հա մա տեքս տում են չորս երկր նե րում հարց ված փոր ձա
գետ նե րի տե ղե կատ վա կան սյու ժե նե րը: Դրանք անհ րա ժեշտ է դի տար
կել հա մակց ված այն պատ ճա ռով, որ էթ նիկ խմբի հա մար կա րև որ են 
իր սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը, որն ու նի ազ գա յին դրոշմ ված հատ կա նիշ
ներ, նրա սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան կազ մը, որը հիմք է գաղ թօ ջա խի 
մեջ ըն թա ցող ինք նա կազ մա կերպ ման և ինք նա կա ռա վար ման գոր ծըն

Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնո սո ցիո
լոգիական հետազոտություններ, «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 82:
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թաց նե րի հա մար, ինչ պես նաև տնտե սա կան նե րու ժի գնա հա տա կա նը: 
Այդ փոխ կա պակց ված հատ կա նիշ նե րը նման ձև ով են ըն կալ վում և մեզ 
հա ղորդ վում փոր ձա գե տի կող մից: Դա կա րե լի է բա ցատ րել նրա ասո
ցի ա տիվ մտա ծե լա կեր պով՝ մի կող մից, մյուս կող մից՝ իրա կա նու թյա նը 
հա մա պա տաս խա նու թյան փաս տով: Այս պես օրի նակ՝ գաղ թօ ջա խի 
տնտե սա կան նե րուժն է որո շում նրա սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը և դրան 
հա մա պա տաս խան՝ այն կա ռույց նե րը, որոնք կոչ ված են այդ մի ջա վայ
րը պահ պա նե լու: Կամ գա ղու թի ան դամն ե րի սո ցի ալժո ղովր դագ րա
կան կազմն է դառ նում որո շիչ նրա ազ գա յին կյան քի կազ մա կերպ ման, 
են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց վա ծու թյան և այլ առումն ե րով:

Այս պես, իրա նա հայ գաղ թօ ջա խի ընդ հա նուր պատ կե րը նկա րա
գրե լիս մեր հար ցումն ե րը տվե ցին այն պի սի նյութ, որ տեղ հա կիրճ, բայց 
բո վան դա կա լից տե ղե կու թյուն ներ կան նրա ինք նա կազ մա կերպ ման 
գոր ծըն թաց նե րի մա սին: Այս տեղ տրվեց ոչ մի այն գա ղու թի ազ գա յին 
կա ռա վար ման հա մա կար գը, այ լև որո շա կի օրի նակ նե րով ցու ցադր վեց 
նրա գոր ծու նե ու թյան բնույ թը, ին չը այս հե տա զո տու թյան հա մար բա
վա կա նին բո վան դա կա լից է Սփյուռ քի ու սումն ա սիր ման գոր ծում: Ըստ 
այդմ՝ տե ղե կու թյուն է հա ղորդ վում իրա նա հա յե րի սո ցի ալժո ղովր
դագ րա կան կազ մի մա սին, որը պա րու նա կում է մի շարք ու շագ րավ 
փաս տեր և գնա հա տա կան ներ: Այս պես՝ փոր ձա գետ նե րը նշում են գա
ղու թի տա րի քա յին կազ մի նա հան ջիծե րաց ման փաս տը և բա ցատ րում 
դրա պատ ճառ նե րը ար տա գաղ թով, որն էլ կա պում են երկ րում տի րող 
տնտե սա կան վի ճա կի հետ, ինչ պես նաև պայ մա նա վո րում գա ղու թի 
մեջ կա տար վող սո ցի ա լա կան փո խա կեր պումն ե րով: Վեր ջի նիս մա սին 
տրվում են և՛ որա կա կան, և՛ քա նա կա կան (որը շատ կա րև որ է չա փագ
րե լու առու մով) տվյալ ներ: Առա ջի նը բա ցատ րում է հա յե րի մեջ եղած 
ներ կա սո ցի ա լա կան սանդ ղա կը և նրա տնտե սա կան բա ղադ րի չը, իսկ 
երկ րոր դը՝ դրանց հա մա մաս նու թյու նը:

Իսկ լի բա նա նա հայ գաղ թօ ջա խի ներ կա իրա վի ճա կը ներ կա յաց
նե լիս փոր ձա գետ նե րը անդ րա դառ նում են նրա տնտե սա կան և սո ցի ա
լա կան գոր ծըն թաց նե րին, որոնք, ըստ մեր գրա ռած վկա յու թյուն նե րի, 
բնո րոշ վում են կա ռուց ված քա յին և ժա մա նա կագ րա կան բնու թագ րե
րով: Հար ցա վար նե րին հա ղորդ վել են մեծ քա նա կի ու բո վան դա կա լից 
այն պի սի տե ղե կատ վա կան սյու ժե ներ, որոնք վկա յում են լի բա նա նա
հա յե րի մեջ կա տար վող տնտե սա կան փո փո խու թյուն նե րի ու սո ցի ա լա
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կան տե ղա շար ժե րի մա սին՝ սկսած գաղ թօ ջա խի ձև ա վոր ման շրջա նից 
մին չև մեր օրեր: Տրվում են որո շա կի թվա յին տվյալ ներ հա յե րի սո ցի ա
լա կան կազ մի մա սին ինչ պես ան ցյա լում, այն պես էլ ներ կա յում:

Հա կա ռակ դրան՝ Փա րի զի փոր ձա գետ նե րը կար ծում են, որ ան
հրա ժեշտ է նշել ազ գա յին որո շա կի հա մայն քա յին կա ռույց նե րի՝ դպրո
ցի, եկե ղե ցու, մշա կու թա յին կենտ րո նի ստեղծ ման և պահ պան ման 
խնդի րը, կու սակ ցա կան շար ժումն ե րի նպաստ ման հար ցե րի քննար
կու մը: Վեր ջին ներս, այ սինքն՝ հա մայն քա յին ինք նա կա ռա վար ման ուղ
ղու թյամբ անհ րա ժեշտ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես բո լոր խո շոր 
հայ կա կան գա ղութ նե րում, բազ մա շերտ են և բա ժան վում են կու սակ
ցա կան, եկե ղե ցա կան, կրթա կան, բա րե գոր ծա կան, մշա կու թա յին, 
մար զա կան և, ին չը մեզ հա մար հե տաքրք րա կան ու կա րև որ է, սո ցի ա
լա կան, մաս նա գի տա կան սկզբուն քով: Պարզ և տրա մա բա նա կան է, 
որ Սփյուռ քում այդ բազ մա շերտ բո լոր կա ռույց նե րը որո շա կի ո րեն 
փոխ կա պակց ված են իրար: Այս պես, կու սակ ցու թյուն ներն ու նեն իրենց 
մշա կու թա յին, բա րե գոր ծա կան, մար զա կան և այլ նման կա ռույց ներ: 
Նույ նը կա րե լի է ասել եկե ղե ցա կան կա ռույց նե րի վե րա բե րյալ, որոնք, 
բա ցի կրո նա կան խնդիր նե րից, տա նում են ազ գա յին լեզ վի պահ պան
ման բե ռը՝ բա ցե լով կրթօ ջախ ներ, բա րե գոր ծա կան կենտ րոն ներ՝ 
ամուս նու թյան/պսա կադ րու թյան, կնքման և այլ արա րո ղա կան գոր ծա
ռույթ նե րով և այլն: Այս տե սա կե տից փոր ձա գետ նե րի տե ղե կու թյուն նե
րը ճշգրտում և լրաց նում են մեր գի տե լիք նե րը ֆրան սա հայ գա ղու թի 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան մա սին ոչ մի այն փաս տագ րե լով եղա ծը, այ լև 
ցույց տա լով այդ գոր ծու նե ու թյան շար ժըն թա ցը՝ իր ար տա հայ տու
թյուն նե րով և մի տումն ե րով: Այս պես, օրի նակ, հա տուկ ու շադ րու թյուն է 
դարձ վում կազ մա կեր պու թյուն նե րի այն գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա, 
որոնք նպաս տում են ինչ պես տվյալ գա ղու թի, այն պես էլ հա մազ գա յին 
նպա տակ նե րի հա սա նե լի ու թյա նը: Նման տե ղե կատ վու թյու նը թույլ է 
տա լիս ավե լի լի ար ժեք դարձ նել մեր պատ կե րա ցումն ե րը՝ ար դի 
Սփյուռ քի դի տարկ ման և հե տա զոտ ման խնդիր նե րի լուծ ման հա մար:

Ամե րի կա հայ փոր ձա գետ նե րը իրենց քննար կումն ե րը գա ղու թի 
կա ցու թյան մա սին միշտ սկսում են տնտե սա կան և սո ցի ա լա կան 
խնդիր նե րից: Առա ջին հար ցը, որ ամե նա շո շա փե լին է և ակն հայտ փոր
ձա գետ նե րի հա մար, եկ վոր նե րի՝ տե ղի պայ ման նե րին սո ցի ա լա պես 
հար մար վե լու գոր ծըն թաց ներն են: Ըստ ամե րի կա հայ փոր ձա գետ նե րի՝ 
եկ վոր նե րը շատ բա նե րի են հաս նում, և դա հա յու թյան հարս տու թյունն 
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է և պետք է ճիշտ օգ տա գոր ծել հա յու թյան նպա տակ նե րի իրա գործ ման 
հա մար: Այս միտ քը ար ժե լրաց նել և ավե լի իմաս տա վո րել տե ղի հա յե րի 
տնտե սա կան իրա վի ճա կի մա սին փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կան նե
րով: Սա կա րև որ է նրա նով, որ այս ամե նա մեծ և, ըստ ազ գի տար բեր 
շրջա նակ նե րում ամ րագր ված կար ծիք նե րի, ամե նա հա րուստ գա ղու թի 
պատ կե րը իրա կա նում այլ է: Ու շագ րավ է նաև տե ղե կու թյու նը ձեռ նե
րեց նե րի մի ջև գոր ծըն կե րու թյան ազ գա յին գոր ծո նի մա սին: Տնտե սա
կան գոր ծու նե ու թյան ներ կա իրա վի ճա կը, փո փո խու թյուն նե րի մի տում
նե րը բնո րո շող հատ կա նիշ նե րը բա վա կա նին բազ մա զան են, սա կայն 
նաև թա փան ցիկ՝ վեր լու ծու թյան հա մար: Դա առա ջին հեր թին վե րա բե
րում է մե գա պո լի սի ներ կա սո ցի ա լա կան դաշ տում հա յե րի բաշխ վա ծու
թյա նը, այ նու հե տև կրթու թյան ոլորտ նե րի փո փոխ ման մի տումն ե րին և, 
ի վեր ջո, գոր ծու նե ու թյան ոլոր տին: Այս ու ղե ցույ ցով կա րե լի դա տել հա
յե րի և՛ ներ կա իրա վի ճա կի, և՛ ինք նու թյան պահ պան ման, և՛ տնտե սա
կան առա ջա դի մու թյան հե ռան կա րի մա սին: Սա թե րևս ամե նավճ ռո րոշ 
հատ կա նիշ նե րից մեկն է, որը ցույց է տա լիս հա յե րի էթ նիկ կար գա վի
ճա կի և որ պես առանձ նա կի մարդ կա յին մի ա վո րի գո յու թյան ու առա
ջա դի մու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի հո րի զոն նե րը: Տնտե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան սո ցի ա լա կան հատ կա նի շի կա րև ո րու թյունն ըն կա լե լի է 
բո լոր փոր ձա գետ նե րի հա մար, որոնք բազ մա բո վան դակ տե ղե կու
թյուն ներ են հա ղոր դում Լոս Ան ջե լե սում բնակ վող հա յե րի կեն սա գոր
ծու նե ու թյան մա սին և խո րի մաստ վեր լու ծու թյուն անում:

Յու րա քան չյուր հոս քի պատ ճառ նե րը փոր ձա գետ նե րի մի մա սը 
բա ցատ րում է հան գա մանք նե րի ընդ հա նուր և առանձ նա կի դա տո ղու
թյուն նե րով: Այս պես, մի փոր ձա գետն առանձ նաց նում է Հա րա վա յին 
Ամե րի կա յից Լոս Ան ջե լես եկած հա յե րի տե ղա փոխ ման պատ ճառ նե րը: 
Ամե րի կա հայ փոր ձա գետ նե րը լավ տե ղե կաց ված են տար բեր երկրնե
րում բնակ վող հայ հա րուստ նե րի մա սին: Ու շագ րավ են փոր ձա գետ նե
րի հե տև յալ դի տար կումն ե րը տար բեր երկր նե րից եկած հա յե րի տնտե
սա կան գոր ծու նե ու թյան ոճի և ուղղ վա ծու թյան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի մա սին: Հա տուկ դի տարկ վում են նաև ձեռ նե րեց նե րի մի ջև 
գոր ծըն կե րու թյան ազ գա յին գոր ծո նի փաս տը, ազ գա յին նկա րագ րի 
պահ պա նու թյան հար ցեր՝ տե սա կետ ներ: Առա ջին ամե նա կա րև որ 
խնդի րը կապ ված է ազ գա յին նշա նա կա լի կա ռույց նե րի հետ՝ եկե ղե ցի, 
դպրոց, մշա կու թա յին կենտ րոն, կու սակ ցու թյուն ներ և այլն: Այս առու
մով փոր ձա գետ նե րը մի ա կար ծիք են այդ խնդիր նե րի լուծ ման հա ջոր
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դա կա նու թյան առու մով՝ ըստ դրանց գե րա կա յու թյան: Առա ջի նը ազ
գա յին կա ռույց ներն են, որոնք և պետք է հո գան ազ գա պահ պան մնա
ցած խնդիր նե րի լու ծու մը:

Առան ձին ու շադ րու թյան են ար ժա նի փոր ձա գետ նե րի կեն սագ րու
թյուն նե րից բեր ված դրվագ նե րը, որոն ցում ար տա ցոլ վում են օտա րազ
գի մի ջա վայ րում ազ գա յին կա ռույց նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րը, և 
որ կա րև որ է՝ դրանց աջակ ցող մարդ կանց որա կա կան հատ կա նիշ նե
րը: Վեր ջի նը վե րա բե րում է նման կա ռույց նե րի ներ քո օտար երկ րում 
մե ծա ցած հա յե րին, որոնք նոր եր կիր տե ղա փոխ վե լուց հե տո ձգտում 
են նման կա ռույց ներ կազ մա կեր պել նոր մի ջա վայ րում: Ըստ փոր ձա
գետ նե րի՝ հա մայն քի ինք նա կազ մա կերպ ման ուղ ղու թյամբ կան ան հա
տա կան և կազ մա կեր պա կան մա կար դակ ներ: Դրանց գոր ծու նե ու թյան 
գնա հա տա կան նե րը տար բեր են, քա նի որ դրան ցով զբաղ վում է գա
ղու թի կազ մա կեր պու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը:

Երկ րորդ տե սան կյու նը մշա կու թա յինն է: Այն առա ջարկ վում է հե
տև ել էթ նի կու թյան վե րար տադ րու թյան գոր ծըն թաց նե րի դի տար կու
մով: Խնդրի դրված քը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, թե ինչ պես է էթ նիկ 
խում բը ուր բա նիս տա կան մի ջա վայ րում, հոծ կամ ցրիվ բնա կու թյամբ 
պայ ման նե րում պահ պա նում իր ելա կե տա յին և դրա նից բխող ածան ց
յալ բա ղադ րիչ նե րը և ձև ա վո րում սե փա կան յու րա հա տուկ մշա կու թա
յին ար ժեք նե րը: Խիստ կա րև որ է, թե մշա կու թա յին որ ոլորտ նե րում են 
այդ ար ժեք նե րը ար տադր վում, որ քա նով են դրան ցում առ կա առաջ նա
յին և երկ րոր դա յին հատ կա նիշ նե րը, ինչ փո խա դարձ հա րա բե րակ ցու
թյան և հա մախմբ ման մեջ են: Դրանք այն հար ցերն են, որոնց պա
տաս խան նե րը նպա տակ են հե տապն դում բա ցա հայ տե լու մշա կու թա
յին և էթ նո սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյան դրոշմն ե րի (մար կյոր նե րի) ձևա
վոր ման և զար գաց ման մե խա նիզմն ե րի փնտրտու քի ուղ ղու թյուն նե րը: 
Կա րև որ է իրա կա նին մոտ և նշա նա կա լի մշա կու թա յին չա փո րո շիչ նե րի 
առանձ նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, որոնք մի կող մից ար տա ցո լում 
են մշա կու թա յին կյան քի հիմն ա րար բա ղադ րիչ նե րը, մյուս կող մից` 
հնա րա վո րու թյուն տա լիս որո շե լու դրանց ազ գա յին դրոշ մը:

Առա ջին դեպ քում անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել առանց քա յին և 
երկ րոր դա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մշա կու թա յին երև ույթ նե րը, 
որոնք պայ մա նա վո րում են հոծ կամ ցրիվ էթ նիկ մի ջա վայ րում (սա կայն 
այ լազգ շրջա պա տում) ձև ա վոր ված ար ժեք նե րի կա ռուց ված քը: Ուս տի 
պետք է բա ցա հայ տել, թե հատ կա պես որ մշա կու թա յին ար ժեք ներն են 
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վե րա կեն դա նա նում (մենք օգ տա գոր ծում ենք այս հաս կա ցու թյու նը, ել
նե լով նրա նից, որ տվյալ խում բը բաղ կա ցած է միգ րանտ նե րից և 
նրանց հա ջոր դող սե րունդ նե րից) և վե րար տադր վում, որոնք են գլխա
վոր նե րը և երկ րոր դա կան նե րը: Նման հար ցադ րու մը բխում է այն են
թադ րու թյու նից, որ յու րա քան չյուր էթ նիկ խումբ այս կամ այն փու լում 
ձգտում է կա ռու ցել սե փա կան մշա կու թա յին կյանքն ամ բող ջա կան 
ձևով: Իսկ թե որ քա նով է դա նրան հա ջող վում, պայ մա նա վոր ված է 
բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով, ինչ պես օրի նակ` քա ղա քա կան կա ռուց ված
քով (ան կախ պե տա կա նու թյան, մշա կու թա յին ինք նա վա րու թյան և այլ
նի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում),  տվյալ հան
րու թյան քա նա կա կան տվյալ նե րով, հոծ կամ ցրիվ տա րաբ նա կեց
մամբ, էթ նո դա վա նան քա յին շրջա պա տով, ազ գա յին իրա վունք նե րով, 
ազա տու թյամբ և բա զում այլ գոր ծոն նե րով: Ընտր ված երկր նե րի (քա
ղաք նե րի) օրի նակ նե րը հատ կան շա կան են գոր ծըն թաց նե րի ընդ հա
նուր և առանձ նա հա տուկ բնույ թը հաս կա նա լու առու մով:

Երկ րորդ դեպ քում մշա կու թա յին երև ույթ նե րի ազ գա յին դրոշ մը 
բա ցա հայ տե լու հա մար կա րև որ վում է հա մախմբ ման գոր ծըն թաց նե րի 
ու սումն ա սիր ման այն պի սի տե սան կյու նը, որով որոշ վում են որո շա կի 
էթ նիկ խմբի են թամ շա կու թա յին հատ կա նիշ նե րի ձև ա վոր ման բնույ թը 
և ըն թա ցա կար գը: Դա կա րև որ վում է, քա նի որ սո ցի ա լա կան շար ժըն
թա ցում և մի ջէթ նիկ փո խազ դե ցու թյան ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում 
սե փա կան ելա կե տա յին էթ նի կա կան և սո ցի ա լա կան դրոշմն ե րի տե
ղա շարժ դե պի սո ցի ա լա կան և էթ նի կա կան եզ րայ նա ցում: Օրի նակ` 
Բաք վի հա յե րը (որը զգա լի մե ծա քա նակ խումբ էր և բաղ կա ցած էր 
200 – 210 հա զար մար դուց2)  մին չև 1988 – 1991թթ. ջար դե րը3 սե փա կան 
էթ նիկ հատ կա նիշ նե րը մեծ մա սամբ գի տակ ցում էին են թա սո ցի ա լա
կան հատ կա նիշ նե րում՝ առանձ նաց նե լով ադր բե ջան ցի նե րին՝ որ պես 
իրենց չնման վող քա ղա քա յին սո ցի ա լա կան խավ4:

Ընտր ված գաղ թօ ջախ նե րի էթ նոմ շա կու թա յին կյան քի իրա կա նու
թյան ըն կալ ման հա մար խիստ կա րև որ է որո շել, թե ազ գի տվյալ հատ
վա ծում որ քա նով և ինչ պես են ներ կա յա նում հա մա հայ կա կան մշա կույ
թի տար րե րը, և որ քա նով են այդ տար րե րը ներ կա յաց ված նրանց մշա

2 Տե՛ս Հայերը Բաքվում, https://hy.wikipedia.org/wiki
3 Տե՛ս https://hy.wikipedia.org/wiki)
4 Карапетян А. Р. Автопортрет армян: этничность в самооценках. Издательство 
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կու թա յին հատ կա նիշ նե րում: Դրա հի ման վրա են թադր վում է գտնել 
հայ կա կան հա մայնք նե րի դա սա կարգ ման և տի պա բան ման սկզբունք
ներ՝ ըստ ընդ հա նուր և յու րա հա տուկ մշա կու թա յին հատ կա նիշ նե րի:

Այս պի սով, գաղ թօ ջախ նե րի մշա կու թա յին կյան քի ու սումն ա սի
րու թյան հա մար առա ջադր ված խնդիր նե րը նպա տակ են հե տապն դում 
ոչ մի այն նկա րագ րել հայ հանրու թյան վի ճա կը, ոչ մի այն ցույց տալ 
տար բեր տի պի գաղ թօ ջախ նե րում և տար բեր մի ջա վայ րե րում տե ղի ու
նե ցող գոր ծըն թաց նե րի շար ժըն թա ցը, հե տև ա բար նաև դրանց հե ռա
նկար նե րը, այ լև ստա նալ լրա ցու ցիչ փոր ձա րա րա կան հիմն ա վո րում 
արագ փո փոխ վող աշ խար հի էթ նիկ դրսև ո րումն ե րի տի պա բա նու թյան 
բնույ թի մա սին5:

Գաղ թօ ջախ նե րի կյան քին լա վա գույնս տե ղե կաց ված ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը մի ա կար ծիք են մայ րե նի լեզ վի առաջ նա հեր թու թյու նը դի
տար կել որ պես ազ գի այդ հատ ված նե րի առանձ նա հա տուկ մշա կու թա
յին նկա րա գի րը պահ պա նե լու, և որ ամե նա կա րև որն է՝ վե րար տադ րե
լու մի ջոց: Այս առու մով յու րա քան չյուր հայ կա կան հա մայնք մեծ ուժ և 
եռանդ է գոր ծադ րում երի տա սարդ սերն դին հա ղոր դակ ցե լու մայ րե նի 
լեզ վի հետ: Պա տա հա կան չէ, որ հայ ազ գի ին տեն սիվ տե ղա շար ժե րի 
ներ կա պայ ման նե րում հա մազ գա յին խնդիր ներ են ծա գում արև ե լա հա
յե րե նի և արևմ տա հա յե րե նի՝ Սփյուռ քում դա սա վանդ ման խնդրի շուրջ: 
Հայ կա կան դպրոց նե րի և հա յե րե նին հա ղոր դակց վե լու պա հան ջը հիմ
նա կան, սա կայն մշա կու թա յին խնդիր նե րի լուծ ման մի ակ ոլոր տը չէ: 
Եկե ղե ցին, մշա կու թա յին կենտ րոն նե րը, տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե
րը և դրանց հի ման վրա ստեղծ վող հո գև որ ազ գա յին բնույ թի կեն սա
կեր պը հե տա զոտ ված բո լոր գաղ թօ ջախ նե րում ու նեն ընդ հա նուր տրա
մա բա նա կան դրսև ո րումն եր: Նշենք նաև, որ այդ ոլորտ նե րի զար գաց
վա ծու թյան աս տի ճա նը բա վա կա նին տար բեր է և առնչ վում է բազ մա
թիվ հան գա մանք նե րի հետ: Այդ իսկ պատ ճա ռով ու սումն ա սիր ված 
չորս գաղ թօ ջախ նե րի օրի նա կով դի տար կենք ընդ հա նուր և առանձ նա
հա տուկ դրսև ո րումն ե րը, որոնց մա սին մեզ տե ղե կաց րե ցին այդ գա
ղութ նե րի փոր ձա գետ նե րը:

5 Տե՛ս Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսո
ցիոլոգիական հետազոտություններ (Մոսկվայի, Թեհրանի, Լոս Անջելեսի 
հայ համայնքների հետազոտության նյութերի), պատ. խմբ. Կարապետյան 
Ռ. Ս., «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2014:
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Այս պես, պարս կա հայ գաղ թօ ջա խի նկա րագ րու թյու նը հա մալր
վում է կրթու թյան գոր ծի կազ մա կերպ ման և մշա կու թա յին կյան քի մա
սին տե ղե կու թյուն նե րի տրա մադր մամբ: Ըստ իրենց՝ գաղ թօ ջա խի գո
յու թյան գե րա կա խնդիրն է մայ րե նի լեզ վի դա սա վանդ ման և գոր ծա
ռույ թի շրջա նակ նե րի պահ պան ման ու հա մայն քի առանձ նա հա տուկ 
ազ գա յինմշա կու թա յին կյան քի կազ մա կեր պու մը: Այս առու մով իրա
նա հայ փոր ձա գետ նե րը ման րա մաս նո րեն նկա րագ րում և վեր լու ծում 
են գա ղու թի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ազ գա յինկրթա կան, մշա կու թա յին 
խնդիր նե րը: Այս պես` նրանք տե ղե կաց նում են Իրա նի հայ կա կան 
դպրոց նե րում տի րող իրա վի ճա կի մա սին, որոնք երեք տե սա կի են: 
Առա ջի նը աշա կերտ նե րի թվի մա սին տե ղե կու թյունն է: Այն վկա յում է 
երե խա նե րի թվի նվազ ման մա սին, որը բա ցատր վում է Իրա նում ապ
րող հա յե րի քա նա կի ու բնա կան աճի իջեց մամբ: Երկ րոր դը վե րա բե
րում է դպրոց նե րի կա ռա վար մա նը, որը, ըստ որոշ փոր ձա գետ նե րի, 
բա վա րար մա կար դա կի վրա չէ, քա նի որ աշ խա տող նե րի հա վա քա
գրու մը ոչ միշտ է մաս նա գի տա կան հիմ քի վրա դրված: Եր րոր դը հա յե
րե նի գոր ծա ռու թյան շրջա նակ նե րի կտրուկ նե ղա ցումն է, որը նույն պես 
կապ ված է գա ղու թի ան դամն ե րի թվի նվազ ման հետ:

Ինչ վե րա բե րում է մշա կու թա յին կյան քի այլ ոլորտ նե րին, ապա 
դրանք իրա նա հա յե րի իրա կա նու թյան մեջ ու նեն եր կա րա մյա պատ մու
թյուն, և առ կա են դրանց հետ կապ ված ավան դույթ ներ: Հայ Սփյուռ քի 
ներ կա և ապա գա գո յակ ցու թյան հա մար սա կա րև որ օրի նակ է, քա նի 
որ Իրա նի հայ կա կան գաղ թօ ջախն ու նի չորս դա րյա պատ մու թյուն, և 
դրա նման ձև ով պահ պա նու մը խո սում է այն մա սին, որ ազ գի այդ 
հատ վա ծը կա րո ղա ցել է մշա կել ազ գա պահ պան լա վա գույն մե խա
նիզմն եր, որոնք կա րող են օրի նակ ծա ռա յել Սփյուռ քի այլ հատ ված նե
րի հա մար: Գա ղու թի կա րև ո րա գույն ավան դույթ նե րից է մշա կու թա յին 
տա րած քի կազ մա կեր պու մը, որ տեղ հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի տե
ղե կատ վա կան դաշ տի զար գա ցու մը: Այն մե ծա պես կապ ված է ազ գա
յին ԶԼՄնե րի կազ մա կերպ ման և տա րած ման գոր ծըն թաց նե րի հետ: 
Այս դեպ քում, ինչ պես նաև այլ ազ գա յին բնույ թի կեն սա կերպ ապա հո
վե լու հա մար էթ նիկ խում բը հաշ վի է առ նում բնա կու թյան երկ րի 
օրենսդ րու թյու նը ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Այս
պես, ի տար բե րու թյուն ամե րի կա հայ գա ղու թի, որ տեղ հայ կա կան 
ԶԼՄնե րը լի ար ժե քո րեն ներ կա յաց ված են բո լոր ձև ե րով (թերթ, ամ
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սա գիր, հե ռուս տա ցույց, ռա դիո), Իրա նում հիմն ա կան տե ղե կատ վա
կան մի ջո ցը տպա գիր մա մուլն է:

Մյուս գաղ թօ ջա խի՝ Լի բա նա նի հա յու թյան հո գև որ կյան քի դրսև ո
րումն ե րը փոր ձա գետ նե րը դի տար կում են բա վա կա նա չափ բո վան դա
կա լից, քա նի որ հա յե րե նի կրթու թյան վի ճա կի և մշա կու թա յին կյան քի 
բնույթն ու ըն թաց քը տրվում են որոշ դրվագ նե րի օրի նակ նե րով: Ըստ 
իրենց՝ Լի բա նա նի հայ գաղ թօ ջա խի հո գև որ կյան քը հիմն ա կա նում աշ
խույժ է: Ինչ պես կար ծում են մեր հարց վող նե րը, լի բա նա նա հայ հա
մայն քում տա րած ված կար ծիք է, որ գաղ թօ ջա խը նման է փոքր Հա յաս
տա նի և ու նի իր հար մա րու թյուն նե րը ազ գա յինմշա կու թա յին կյան քը 
լի ար ժեք դարձ նե լու և դպրո ցի մի ջո ցով ապա հո վե լու ազ գա յի նի ժա
ռան գոր դու թյու նը: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ազ գա յին 
ինք նու թյան առա ջին գրա վա կա նը լե զուն է, լի բա նա նա հա յե րը ջանք և 
մի ջոց ներ չեն խնա յում հայ կա կան կրթա կան օջախ ներ կա ռու ցե լու և 
պահ պա նե լու հա մար: Այդ գոր ծըն թացն անընդ հատ և շա րու նա կա կան 
է: Դպրոց նե րի շեն քե րը և կա հա վո րան քը նո րոգ վում և բա րե լավ վում 
են, իսկ կրթա կան հա մա կար գը լավ կա ռա վար վում է: Էա կան է նաև, 
որ դպրոց նե րի և հա յոց լեզ վի, գրա կա նու թյան, պատ մու թյան կող քին 
աշա կերտ նե րը տի րա պե տում են ևս չորս լեզ վի՝ դրա նով իսկ դառ նա
լով ավե լի մրցակ ցա յին մի ջազ գա յին «ու ղեղ նե րի շու կա յում»: Այս լա
վա տե սա կան խճան կա րը «խամ րում է» աշա կերտ նե րի թվի կտրուկ 
նվազ ման պատ ճա ռով: Մշա կու թա յին կյան քը բազ մա զան և բո վան դա
կա լից է, քա նի որ իրա կա նում գո յու թյուն ու նի երեք կա րև որ հան գա
մանք: Առա ջին՝ ազ գի այդ հատ վա ծը ամեն դեպ քում հոծ բնա կեց ված է, 
և քա նա կը բա վա րար է լեզ վի և մշա կույ թի սպառ ման, հե տև ա բար գոր
ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման հա մար: Երկ րորդ՝ գաղ թօ ջախն այն քան 
հզոր է, որ ու նակ է սե փա կան ներ քին ռե սուրս նե րով հա գեց նե լու սե
փա կան մշա կու թա յին պա հանջ նե րը: Բնա կա նա բար, պա հան ջար կի 
առ կա յու թյու նը ծնում է առա ջարկ: Վեր ջինս գա լիս է նաև այլ նոր աղ
բյու րից՝ հայ րե նի քից: Սա եր րորդ հան գա մանքն է: Ու նե նա լով նման 
մշա կու թա յին նե րուժ՝ ինչ պես իր մշա կույ թի տար րե րի «ար տադր ման» 
և առա ջարկ ման կենտ րոն նե րով, այն պես էլ տե ղում (և այլ գա ղութ նե
րում) սպառ ման հնա րա վո րու թյուն նե րով, Լի բա նա նի հայ գաղ թօ ջա խը 
դառ նում է ողջ հայ ազ գի հիմն ա կան կենտ րոն նե րից մե կը: Սրա նով 
այս գաղ թօ ջա խը այլ հա մայնք նե րի և էթ նիկ հայ րե նի քի մշա կու թա յին 
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և կրթա կան են թա կա ռուց ված քի հետ փոխլ րաց ման և փո խազ դե ցու
թյան ցան ցի մեջ է՝ բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րով և նման գոր ծըն թաց
նե րով, որոնք կա յին մին չև Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը և ավե լի զար
գա ցան դրա նից հե տո: Աս վա ծը լրաց վում է գաղ թօ ջա խում գոր ծող դա
սա կան կու սակ ցու թյուն նե րով, եկե ղե ցով և բազ մա թիվ այլ ազ գա յին 
կենտ րոն նե րով, որոնց շուրջ հա մայն քը հա մախմբ ված է նաև մա մու լի 
մի ջո ցով՝ ներ կա յաց ված թեր թե րով և ամ սագ րե րով, նույ նիսկ գի տա
կան հան դես նե րով: Սրա հետ մեկ տեղ գոր ծում են հե ռուս տա տե սու
թյան և ռա դի ո յի եթե րա ժա մեր: Բա վա րար տե ղե կու թյուն է հա ղորդ
վում ԶԼՄնե րի կող մից տրվող նյու թե րի բո վան դա կու թյան մա սին, որն 
այն քան լի ար ժեք է, որ հնա րա վոր է հա տուկ վեր լու ծու թյուն կա տա րել: 
Որոշ ճշգրիտ գնա հա տա կան ներ են տրվում ԶԼՄնե րի նյու թե րի և 
նրանց սպա ռող նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին. ակ նե րև են առա ջի
նի ազ դե ցու թյու նը վեր ջի նիս վրա և դրա փո փոխ ման մի տումն ե րը: Այս
պի սով, խո րաց ված հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով ստաց վեց ար ժե քա վոր 
նոր նյութ, որը սպա սում է հե տա գա վեր լու ծու թյան:

Ֆրան սա հա յե րի տե սա կե տից ազ գա պահ պա նու թյան հար ցը 
կապ ված է գա ղու թի ընտ րա նու վե րա բեր մուն քի հետ: Ինչ պես բո լոր 
հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րում, Փա րի զի հայ փոր ձա գետ նե րի մեծ մա
սը ազ գա պահ պան գլխա վոր խնդի րը տես նում է ազ գա յին լեզ վի դա
սա վանդ ման և դրա մի ջո ցով նրա գոր ծակ ցու թյան ապա հով ման մեջ: 
Այս առու մով հարկ է նշել, որ Ֆրան սի ա յում բնակ վող հա յե րի շրջա նում 
(ինչ պես նաև այլ այն գաղ թօ ջախ նե րում, որ տեղ արև ե լա հայ և արև
մտա հայ միգ րա ցի ոն հոս քեր են խառն վել) լուրջ խնդիր կա արևմ տա
հա յե րե նի և արև ե լա հա յե րե նի գոր ծա ծու թյան հար ցում: Սա խառ նա
շփոթ է մտցնում գա ղու թում գոր ծող հա յե րի դա սա վանդ ման խնդրում: 
Ազ գի այս եր կու հատ ված նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներ կա յու թյու նը 
առանձ նա կի երանգ է հա ղոր դում գաղ թօ ջա խի մշա կու թա յին կյան քին, 
եթե հաշ վի առ նենք Փա րի զի հզոր կլա նող մշա կու թա յին են թա կա ռուց
ված քը և երև ույթ նե րը:

Այս ամ բող ջի հա մա տեքս տում (քա ղա քա կան, մշա կու թա յին, սո
ցի ա լա կան, տնտե սա կան, ժո ղովր դագ րա կան առանձ նա կի պայ ման
նե րում և գոր ծըն թաց նե րում) ֆրան սա հայ գա ղու թում ձև ա վոր վում է 
վե րա բեր մունք հայ րե նի քի նկատ մամբ, իսկ դրա ներ քո զար գա նում են 
հայ րե նիքՍփյուռք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Հայ րե նիքՍփյուռք, մաս
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նա վո րա պես ֆրան սա հա յե րի հա մայնքՀա յաս տան փոխ հա րա բե րու
թյուն ներն ընդգր կում են կեն սա գոր ծու նե ու թյան բազ մա թիվ ոլորտ ներ, 
որոնք ու նեն թե՛ պե տա կան, թե՛ իրա վա կան, թե՛ տնտե սա կան և թե՛ հո
գև որ բնու թագ րեր: Առա ջի նը վե րա բե րում է ազ գա յին պե տու թյան ներ
կա յու թյա նը գա ղու թում:

Ամե րի կա հայ փոր ձա գետ նե րի մեծ մա սը օտա րազ գի մի ջա վայ րում 
ազ գա պահ պա նու մը դի տար կում է հե տև յալ հիմն ախն դիր նե րի լու ծում
նե րով. առաջ նա կարգն ազ գա յին լեզ վի պահ պա նումն է և դրա նով հա
ղոր դակ ցու մը գա ղու թի մեջ, մյու սը ազ գա յին նշա նա կա լի կա ռույց նե րի 
կազ մա կեր պումն է, եր րոր դը՝ հա մայն քա յին մշա կույ թի զար գա ցու մը, 
իսկ չոր րոր դը հայ րե նի քի հետ կա պի ամ րապն դումն է: Չնա յած այդ պի
սի զար գա ցած կրթա կան են թա կա ռուց ված քի, ըստ փոր ձա գետ նե րի մե
ծա մաս նու թյան՝ հիմն ա կա նում անհ նար է դի մա կա յել ազ գի այս հատ
վա ծի ու ծաց մա նը: Այս խնդի րը թե րևս ամե նա կա րև որն է հա յա պահ
պան գոր ծե րում: Հատ կան շա կան դի տար կումն եր են արել հե տա զո
տող նե րը Լոս Ան ջե լես այ ցե լե լու ժա մա նակ: Այն հարց մա նը, թե ինչ քան 
ար ժե նման դպրո ցի վճա րը, պա տաս խա նը եղավ, որ շատ թանկ է և, 
չնա յած անվ ճար որո շա կի տե ղե րի առ կա յու թյան, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ան հա սա նե լի չէ գա ղու թի ան դամն ե րի մե ծա մաս նու թյա նը: Սա կայն, 
ըստ հայ կա կան դպրոց նե րի տնօ րե նու թյան վկա յու թյան, շրջա նա
վարտ նե րի մեծ մա սը կա րո ղա նում է ըն դուն վել ԱՄՆի առա ջա տար 
բու հեր: Սա վկա յում է այդ դպրոց նե րի ուս ման բարձր մա կար դա կի մա
սին: Իմ դի տար կումն ե րը հաս տա տում են մեր փոր ձա գետ նե րը:

Լոս Ան ջե լե սի պայ ման նե րում, երբ միգ րա ցի ոն հոս քե րը կազմ
ված են ազ գի եր կու՝ լեզ վա կան առու մով արև ե լա հայ և արևմ տա հայ 
մա սե րից, հա յե րե նի դա սա վանդ ման խնդի րը բա վա կա նին լուրջ հիմ
քերի վրա է հայ կա կան դպրոց նե րում: Ի տար բե րու թյուն Լի բա նա նի, 
որ տեղ գե րիշ խում է արևմ տա հա յե րե նը, և դա սա վանդ ման ոչ մի խնդիր 
չի ծա գում, կամ Իրա նում արև ե լա հա յե րե նի առ կա յու թյու նը ոչ մի խոչ
ըն դոտ չի առա ջաց նում լեզ վի դա սա վանդ ման հա մար, ԱՄՆում մայ
րե նիի եր կու ճյու ղե րի բա խու մը ազ գա պահ պան խնդիրն ավե լի է սրում: 
Այս առու մով կա րև որ է հաս կա նալ, թե ԱՄՆի պայ ման նե րում որ ուղ
ղու թյամբ կգնա եր կու լե զու նե րի զոր ծա ծու մը՝ ար դյո՞ք կկա տար վի 
նրանց մեր ձե ցու մը դա սա վանդ ման մա կար դա կով, թե՞ կստեղծ վեն այլ 
իրա վի ճակ ներ էթ նո բա ժան ման ու ղով: Այս տեղ շատ ու շագ րավ է դի
տար կել կու տա կած փոր ձը, որը հա ղոր դում է դա սա վանդ ման մեջ 
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ընդգրկ ված մեր փոր ձա գե տը: Հե տև ե լով փոր ձա գե տի մտքին՝ կա րե լի 
է հաս կա նալ, որ մեր ձեց ման ու ղին ամե նա դյու րին և բեղմն ա վոր ճա
նա պարհն է: Հա յե րե նի պահ պան ման և օգ տա գործ ման խթան ման հա
ջորդ գոր ծո նը, ըստ փոր ձա գետ նե րի, կա րող են հան դի սա նալ ներ կա 
առա ջա դեմ տեխ նո լո գի ա նե րը, օրի նակ՝ հա մա ցան ցի մի ջոց նե րի օգ
տա գոր ծու մը: Այս տեղ կա րև որ է առա ջին հեր թին լեզ վին ծա նո թա նալ 
և դրա ներ քո մե ծա նալ վաղ հա սա կից, այն ստա նալ ըն տա նի քում և 
հե տա գա յում՝ դպրո ցում:

Ամե րի կա հայ փոր ձա գետ նե րը լեզ վի տի րա պետ ման առն չու թյամբ 
հրե ա նե րի օրի նա կով իրենց դի տար կումն ե րի հետ մեկ տեղ խո րի մաստ 
հե տև ու թյուն ներ են անում: Ըստ իրենց՝ գա ղու թի մշա կու թա յին կյան քը 
բա վա կա նին բազ մա զան և հա րուստ է ներ քին և ար տա քին ռե սուրս նե
րի հաշ վին: Այն, կար ծիք նե րի հա մա ձայն, բա ցատր վում է ամե րի կա հա
յե րի տնտե սա կան կա րո ղու թյուն նե րի նե րու ժի առ կա յու թյամբ: Փաս
տո րեն, գա ղու թի մշա կու թա յին նե րու ժը հարս տա ցավ թե՛ որա կով, թե՛ 
բազ մա զա նու թյամբ և, ին չո՞ւ չէ, առա ջարկ նե րի քա նա կով՝ տար բեր 
երկր նե րից եկած, մշա կույ թի տար բեր բնա գա վառ նե րում բարձ րո րակ 
կրթու թյուն ստա ցած ու պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րի շնոր հիվ: Այս 
առու մով հատ կան շա կան է, որ հայ կա կան հոծ բնա կեց ված շրջան նե
րից ար վես տա գետ ներ եկան, ընդ որում մեծ թիվ էին կազ մում հա յաս
տան ցի նե րը: Այս պի սով, Հա յաս տա նը և հայ կա կան դա սա կան գա
ղութ նե րը, զրկվե լով իրենց մշա կու թա յին վեր նա խա վից (հե տև ա բար 
աղ քա տա ցան այդ նե րու ժի առու մով), սնու ցե ցին այս նոր կազ մա վոր
վող գա ղու թը: Պետք է նշել նաև այն հան գա ման քը, որ այս գա ղու թի 
մշա կու թա յին կյան քը բազ մա շերտ է ոչ մի այն նրա նով, որ ավան դա
կան բո լոր գա ղութ նե րի նման այն ու նի իր կա ռուց ված քը (դպրոց, կու
սակ ցա կան, բա րե գոր ծա կան, եկե ղե ցա կան ու մշա կու թա յին կենտ րոն
ներ, որոնք ի վի ճա կի են «սպա սար կել» ազ գի այդ զանգ վա ծի կա րիք
նե րը), այ լև եղա ծը հա մալր վում է ներ քին (եկած նե րի) և ար տա քին (Հա
յաս տա նից և մայր գա ղութ նե րից հյու րա խա ղով) նե րու ժով: Բա ցի 
դրա նից, հա մա ցան ցը, տե ղի և Հա յաս տա նի ԶԼՄնե րը զգա լի դե րա
կա տա րում են ստանձ նում գա ղու թի կյան քում: Այժմ կա րե լի է ասել, որ 
այս գա ղու թի առ կա յու թյու նը տնտե սա կան լուրջ մի ջա վայր է ստեղ ծում 
ամ բողջ էթ նո սի մշա կույ թի զար գաց ման հա մար: Ուղ ղա կի պետք է 
հաս կա նալ, թե այս պի սի զար գա ցումն ե րի շնոր հիվ հայ կա կան մշա
կույ թը ինչ որա կա կան փո փո խու թյուն ների կեն թարկ վի՝ ար դյո՞ք այն 
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կգնա պար զու նակ, սո ցի ա լա կան ստո րին խա վե րի ճա շա կին հա մըն
թաց, թե՞ կու նե նա ավե լի բազ մա զան, բազ մա բո վան դակ և բազ մե րանգ 
բնույթ: Այս ամե նը, իհար կե, կախ ված է Հա յաս տա նում և Սփյուռ քում 
ըն թա ցող սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րից, որոնց ուղղ վա ծու թյու նը 
նշմար վում է այ սօր վա երեք սե րունդ նե րի հա մե մա տա կան պատ կե րի 
հի ման վրա:

Եր րորդ տե սան կյու նը հայ րե նիքՍփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րի 
իրա վի ճա կի գնա հա տա կանն է: Այն բխում է այն հան գա ման քից, որ 
Սփյուռ քի պահ պան ման գլխա վոր հեն քը ազ գա յին պե տու թյունն է: Նրա 
գո յու թյու նը և զար գա ցող գոր ծըն թաց նե րը ար ձա գանք վում են Սփյուռ
քում ինչ պես ան հա տա կան, խմբա յին, այն պես էլ հա մայն քի ընտ րա խա
վի մա կար դակ նե րով: Այդ մա կար դակ նե րին հա մա պա տաս խան՝ փոր
ձա գետ նե րը ար տա հայ տում են հա մայն քում ձև ա վոր վող պատ կե րա
ցումն ե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մա սին, որն իրա կա նում 
որոշ մա սի հա մար իրա կան, մյուս նե րի հա մար երա զած հայ րե նիքն է: 
Այս նկա տա ռու մը, որի վրա ու շադ րու թյուն ենք դարձ նում, կա րև որ վում 
է երկ րի կեր պա րի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցումն ե րի տար բե րա կում
ներն ըն կա լե լու և դրանք տի պա բա նե լու ուղ ղու թյամբ: Որ պես հե տևանք՝ 
տա րա կար ծու թյուն ներ են ար տա հայտ վում հայ րե նի քում տի րող իրա
վի ճա կի մա սին, դիր քո րո շումն եր են բա ցա հայտ վում երկ րի ինչ պես 
ներ կա, այն պես էլ ապա գա զար գա ցումն ե րի մա սին: Բա ցի «դրա կան
բա ցա սա կան» եր կան դամ հա կադ րու թյան, տա րա կար ծու թյուն նե րի 
բազ մու թյան մեջ ուր վագծ վում է մեկ կա րև որ գա ղա փար, որ հայ րե նի քը 
մեկն է, նրան պետք օգ նել, տնտե սա պես կա յաց նել և ի վեր ջո խարսխ վել 
նրա գո յու թյան և հզո րաց ման աջակց ման վրա: 

Դի տար կենք նշված տար բե րա կումն ե րը՝ ըստ առան ձին գաղ թօ
ջախ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նկա րագ րու թյուն նե րի և գնա հա տա
կան նե րի: Այս պես, Թեհ րա նում անց կաց ված հար ցազ րույց նե րում հայ
րե նիքհա մայնք հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դիս կուր սը բնու
թագր վում է գա ղու թի կյան քում ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի հնա րա վոր 
ներ կա յա ցուց չու թյամբ, ՀՀի (նրա քա ղա քա կան վեր նա խա վի) նկատ
մամբ հա մայն քում ձև ա վոր ված վե րա բեր մուն քով, ՀՀի քա ղա քա կան և 
տնտե սա կան կյան քի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցումն ե րով և դիր քո րո
շումն ե րով: Առա ջի նը վե րա բե րում է ազ գա յին պե տու թյան ներ կա յու
թյա նը գա ղու թում: Հայ կա կան պե տու թյան ներ կա յու թյու նը գա ղու թի 
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կյան քում մեր փոր ձա գետ նե րը դի տար կում են ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա
րու թյան գոր ծու նե ու թյան հա մա տեքս տում: Սա, բնա կա նա բար, ազ
դում է Հա յաս տա նի ներ կա խնդիր նե րի քննարկ ման վրա, որի ըն թաց
քում հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշում են էթ նիկ հայ րե նի քում կա
տար վող գոր ծըն թաց նե րի բա ցա սա կան բնույ թը՝ կո ռուպ ցիա, ղե կա
վար խա վի ար հես տա վար ժու թյան ցածր մա կար դակ, Սփյուռ քի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ քա ղա քա կա նու թյան ոչ մշակ ված հա յե ցա
կարգ, մեկ նա բան վում է անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նը և 
այլն: Տրված մեկ նու թյու նը լրաց վում է իրա կա նու թյան փաս տագ րու մով 
և առա ջարկ նե րով, թե ինչ աջակ ցու թյուն կա րող է ու նե նալ Սփյուռ քը 
Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան կյան քում: Սրա հիմ քում հայ րե նա սի րու
թյան ավե լի բարձր զգա ցումն է, որն ավե լի բնո րոշ է Սփյուռ քի հա յե
րին՝ այս պես կոչ ված ար դի ա կա նաց ված ինք նու թյան պա րա գան: Հիմ
նա կա նում այն միտքն է ար ծարծ վում, որ անհ րա ժեշտ է մաս նակ ցել 
հայ րե նի քի բար գա վաճ մա նը ու դրա նով իսկ նրան աջակ ցել՝ Սփյուռ քի 
հա յե րի հա մար հրա պու րիչ դարձ նե լու, պայ ման ներ ստեղ ծել հայ րե նա
դար ձու թյան հա մար: Սա անհ րա ժեշտ պայ ման է, եթե հաշ վի առն վի, 
որ ու րիշ երկ րում հա յե րը կա մա թե ակա մա ազ գա յին ճնշման տակ են, 
և երաշ խիք չկա նրանց կյան քի ապա հո վու թյան հա մար: Քե սա բի օրի
նա կը այս հա մա տեքս տում մտա վա խու թյան տե ղիք տա լիս է: Եվ պա
տա հա կան չէ, որ «մաս նակ ցու թյուն Հա յաս տա նի տնտե սա կան կյան
քում» թե զը կար միր թե լով անց նում է մեր ու սումն ա սի րած հա մայնք նե
րի փոր ձա գետ նե րի բո լոր պա տաս խան նե րում: Պետք է աջակ ցել հայ
րե նի քի տնտե սա կան զար գաց մա նը, քան զի նրա բար գա վա ճու մը հույս 
կա րող է տալ, որ մենք կկա րո ղա նանք հա վաք վել: Հա ղորդ վում է նաև, 
որ անհ րա ժեշ տու թյուն կա հաս ցե ագր ված տնտե սա կան աջակ ցու
թյան, նշվում են ինչ պես Հա յաս տա նի տնտե սու թյան որո շա կի բնա գա
վառ ներ, որոնց մեջ այս գա ղութն ու նակ է օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու, 
այն պես էլ որո շա կի մարդ կանց՝ բա րե կամն ե րի, հայ րե նա կից նե րի:

Իսկ լի բա նա նա հայ փոր ձա գետ նե րը հա տուկ ու շադ րու թյուն են 
դարձ նում հա մայն քում բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյա նը: Նրանք, 
այդ կա ռույց նե րը թվար կե լուց բա ցի, նաև հան գա մա նա լից նկա րա
գրում են դրանց գոր ծու նե ու թյան ոճը և կազ մա կեր պա կան ըն թաց քը 
որո շա կի օրի նակ նե րով: Այս քննար կումն ե րից հե տո նոր անդ րա դարձ 
է ար վում Հա յաս տանՍփյուռք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի այլ, ավե լի 
ընդգր կուն խնդիր նե րին, որոնք նե րա ռում են փոր ձա գետ նե րի կար ծի
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քը հայ րե նի քի մա սին, երև ա կա յա կան և իրա կան հայ րե նի քի սե փա
կան պատ կե րա ցումն ե րը, վե րա բեր մուն քը վեր ջի նիս նկատ մամբ և 
հայ րե նիքՍփյուռք առն չու թյուն նե րը թե՛ մշա կու թա յին, թե՛ քա ղա քա
կան, թե՛ տնտե սա կան առումն ե րով: 

Յու րա քան չյուր գաղ թօ ջա խի բնու թագր ման կա րև որ և բաղ կա ցու
ցիչ մասն է նրա առն չու թյուն նե րի վի ճա կը հայ րե նի քի, Հա յաս տա նի 
հետ: Այս առու մով նշա նա կա լից են հայ րե նի քի նկատ մամբ լի բա նա նա
հա յե րի ար տա հայ տած վե րա բեր մուն քի հիմն ա կան սյու ժե նե րը: Տա լով 
իրենց տե սա կետ նե րը հայ րե նի քի մա սին՝ փոր ձա գետ ներն առա ջին 
հեր թին անդ րա դառ նում են նրա աշ խար հա քա ղա քա կան իրա վի ճա կին 
և անվ տան գու թյան խնդրին: Ապ րե լով այ սօր վա պայ թյու նավ տանգ 
տա րա ծաշր ջա նում՝ նրանք ավե լի սուր են ըն կա լում այդ վտանգ նե րը, 
մա նա վանդ եթե երա նե լի հայ րե նի քը վտանգ ված է ներ սից կա ռա վար
ման խո տա նի, ղե կա վա րող ընտ րա խա վի ցածր ար հես տա վար ժու թյան, 
կո ռուպ ցի ա յի պատ ճա ռով: Հեռ վից լավ է երև ում, իսկ ներ սից վտան գը 
չի զգաց վում՝ սա գլխա վոր այն միտքն է, որի շուրջ ար տա հայտ վում է 
բա վա կա նին կրի տի կա կան վե րա բեր մունք երկ րի նկատ մամբ:

Այս հա մա տեքս տում փոր ձա գետ նե րի մեծ մա սը բո վան դա կա լից 
քննար կում է ծա վա լում դա տո ղու թյուն նե րի հե տև յալ ուղղ վա ծու թյուն
նե րով: Առա ջին հեր թին առանձ նաց վում է Սփյուռքհայ րե նիք կա պե րի 
պե տա կան բա ղադ րի չը, որն ամե նից կա րև որ մասն է ազ գի եր կու 
հատ ված նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջև: Պե տա կան հո վա նա վո րու
թյու նը այդ հա րա բե րու թյուն նե րին լրիվ այլ լիցք է հա ղոր դում և որա
կա պես նոր մա կար դա կի վրա դնում հայ րե նիքՍփյուռք կա պե րը: Փոր
ձա գետ նե րը ման րա մաս նո րեն քննար կում են ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա
րու թյան գոր ծու նե ու թյու նը: Այդ դրվագ նե րի մեջ ակն հայտ են նա խա
րա րու թյան գոր ծու նե ու թյան ոճը և մո տե ցումն ե րը: Մյու սը Հա յաս տան
Սփյուռք տնտե սա կան կա պերն են: Որ պես բաղ կա ցու ցիչ և հե տև անք 
հայ րե նիքՍփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րի՝ տնտե սա կան կա պե րը, բա
ցի ազ գա յին ինք նու թյան հեն քից, ու նեն տնտե սա կան հիմն ա վոր ման 
խնդիր: Հիմն վե լով իրենց ձեռ նար կա տի րա կան փոր ձի վրա՝ լի բա նա
նա հայ գոր ծա րար նե րը լավ գի տեն իրենց շա հը և այն միշտ հաշ վի են 
առ նում նոր գործ հիմն ե լիս: Եվ հայ րե նի քում գոր ծա րա րու թյուն կազ
մա կեր պե լու հա մար, ան կախ ցան կա ցած հայ րե նա սի րա կան մղու մից, 
անհ րա ժեշտ են երաշ խիք ներ, իսկ նման գոր ծու նե ու թյան փորձ ու նե
ցած լի բա նա նա հա յե րի կար ծի քում կարծ րա տիպ է առա ջա ցել, որ ներ
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կա Հա յաս տա նում դա անհ նար է: Նման կարծ րա տի պը իր տա րա ծումն 
է ստա նում և ամ րապնդ վում ձա խող ված գոր ծե րի ավե լաց ման պատ
ճա ռով: Սա կայն ի՞նչն է հե տաքր քիր. ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ մի և նույն է, 
ամեն ինչ պետք է անել՝ օգ նե լու հայ րե նի քի տնտե սու թյան զար գաց մա
նը: Եզ րա հան գումն այն է, որ Հա յաս տա նի զար գաց ման մի ակ ու ղին 
ժո ղովր դա վա րու թյունն է: Սա թույլ կտա Սփյուռ քին մաս նակ ցել ՀՀ 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյա նը հայ րե նի քի օգ տին և Հայ դա տի հար
ցե րին՝ լոբ բիս տա կան գոր ծու նե ու թյամբ: Տրա մա բա նա կան ար դյուն քը 
հայ րե նիք –Սփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա դարձն է հայ րե նիք: 
Այս հար ցը ար ծարծ վում է մեր ու սումն ա սի րած բո լոր գա ղութ նե րում, 
սա կայն Լի բա նա նում ու նի մեկ այլ առանձ նա հա տուկ հնչե ղու թյուն: Այն 
դի տարկ վում է իրա կան, այլ ոչ թե մտա յին հա մա տեքս տով: Մենք 
պատ րաստ ենք, եթե լի նեն պայ ման ներ: Այս մտայ նու թյու նը բնո րոշ էր 
այս գա ղու թին և՛ ան ցյա լում, և՛ 1946 – 1949 թթ. հայ րե նա դար ձու թյան 
ժա մա նակ:

Ըստ ֆրան սա հայ փոր ձա գետ նե րի՝ Հա յաս տա նի կա ռա վա րա կան 
օղակ նե րը առանձ նա կի ձև ով և բո վան դա կու թյամբ պետք է մո տե նան 
օտա րազ գի պե տու թյուն նե րում գոր ծող հայ կա կան հա մայնք նե րին, 
հաշ վի առ նեն յու րա քան չյուր պե տու թյան օրենք նե րը, աշ խա տեն վնաս 
չհասց նել գա ղու թին: Այս միտ քը, ինչ պես երև ում է փոր ձա գետ նե րի 
պա տաս խան նե րից, պետք է լի նի հայ րե նիքՍփյուռք հա րա բե րու թյուն
նե րի են թա տեքս տը: Մի այն այդ խո րա պատ կե րի վրա պետք է կա ռուց
վեն Հա յաս տա նի և հա յե րին ըն դու նող երկ րի պե տա կան հա րա բե րու
թյուն նե րը: Հաշ վի առ նե լով այս հան գա ման քը՝ փոր ձա գետ նե րը հա
տուկ ու շադ րու թյուն են դարձ նում ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյան գոր
ծու նե ու թյա նը: 

Սփյուռքհայ րե նիք կա պե րում փոր ձա գետ նե րը առանձ նաց նում 
են անձ նա կան բա ղադ րի չը: Նկա տի ու նենք Սփյուռ քի և Հա յաս տա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շփումն ե րի ժա մա նա կա յին (եր կա րա տև և կար ճա
ժամ ետ) կտրված քը և վայ րը (Հա յաս տա նում, Ֆրան սի ա յում): Բո վան
դա կա յին առու մով մի ջանձ նա յին շփումն երն ու նեն ավե լի լուրջ հե տև
անք, քան թե պե տա կան կամ սփյուռ քյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե
կա վար նե րի մի ջև շփումն ե րը: Լի նե լով խիստ անձ նա կան տպա վո րու
թյուն նե րի ար դյունք՝ այդ շփումն ե րի հե տև անք նե րը կախ ված են 
նա խորդ փոր ձի և ստաց ված տե ղե կատ վու թյան բո վան դա կու թյու նից և 
ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն ե րից: Այս ամե նը, ըստ փոր ձա գետ նե րի, 
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պայ մա նա վո րում են ֆրան սա հա յե րի բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյու
նը, մաս նակ ցու թյան խնդի րը Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քում, 
կար ծիք նե րը Հա յաս տա նի վա րած ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան վե
րա բե րյալ՝ վստա հու թյու նը կա ռա վա րա կան ընտ րա նու նկատ մամբ և, 
վեր ջա պես, հայ րե նիք վե րա դառ նա լու առու մով:

Վեր ջին ու սումն ա սիր ված գաղ թօ ջա խը Լոս Ան ջե լե սի հայ ազ գի 
զանգ վածն է: Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ գաղ թօ ջա խում հայ րե նի քի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ առ կա է եր կու իրա րա մերժ վե րա
բեր մունք՝ բա ցա սա կանդրա կան: Դրա հիմ քում հայ րե նի քի խնդիր նե
րի վե րա բե րյալ սուր ար ձա գանքն է, որում վե րա բեր մունք է ար տա
հայտ վում թե՛ երկ րի իշ խա նու թյուն նե րի, թե՛ հա սա րա կու թյու նում տի
րող բար քե րի մա սին: Լոս Ան ջե լե սի հայ հա մայն քում Հա յաս տա նի մա
սին ըն կա լումն ե րում և պատ կե րա ցումն ե րում գո րո վան քով առ կա է 
նաև հա րա զատ Հա յաս տա նի կեր պա րը՝ ան կախ նրա նից, թե որ իշ խա
նա կան խավն է տի րում այն տեղ: Շատ կա րև որ է այն հան գա ման քը, որ 
փոր ձա գետ նե րը լրջո րեն քննար կում են վե րոն շյալ բա ցա սա կան կար
ծիք նե րի պատ ճառ նե րը, որոնք, ըստ երև ույ թին, ու նեն ինչ պես անձ նա
կան, հո գե բա նա կան բնույթ, այն պես էլ բա ցատր վում են որոշ խմբա վո
րումն ե րի շա հե րով: Ըստ հարց ված նե րի՝ ՀՀում կա տար վող յու րա քան
չյուր իրա դար ձու թյուն մի ան գա մից ար ձա գանք վում է Սփյուռ քում՝ ծնե
լով շատ հա կա սա կան և իրա րա մերժ կար ծիք ներ ու մեկ նա բա նու թյուն
ներ: Երկ րորդ մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է Հա յաս տա նում ստեղծ
ված իրա վի ճա կի քննարկ ման ավե լի շրջա հա յաց բնույ թով: Ոչ թե 
ար դա րաց վում են բա ցա սա կան երև ույթ նե րը, այլ քննարկ վում են 
պատ ճառ նե րը, և ել քե րի որո նումն եր են առա ջարկ վում: Այս տեղ հիմ
նա կան միտ քը հան գում է այն կարծ րա տի պին, որ «սա մեր եր կիրն է, 
մեր հանգր վա նը, և պետք է ամեն ինչ անել դուրս բե րե լու նրան այս 
վի ճա կից, այլ ոչ թե մի այն քննա դա տել»: Որ պես ելք այս իրա վի ճա կից՝ 
փոր ձա գետ նե րը հա տուկ նշա նա կու թյուն են տա լիս Սփյուռքհայ րե նիք 
կա պե րի մի ջանձ նա յին բա ղադ րի չին: Ըստ իրենց՝ սա փո խա դարձ կա
պի կա րև որ խո ղո վակ է, քա նի որ ու նի ցան ցա յին բնույթ, որի դե րը 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի բուռն զար գաց ման շնոր հիվ էա
պես մե ծա նում է, իսկ ապա գա յում էլ հա յա պահ պան գոր ծըն թաց նե րում 
դառ նա լու է որո շիչ գոր ծոն:

Հա յաս տանհա մայնք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են բո
վան դա կել ազ գի այդ հատ ված նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան բազ մա



ՀԱՅՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸԱՅՍՕՐ50

թիվ խո ղո վակ ներ և ընդգր կել տար բեր ոլորտ ներ, որոնք կա րող են ու
նե նալ թե՛ պե տա կան, թե՛ իրա վա կան, թե՛ տնտե սա կան և թե՛ հո գև որ 
բնույթ: Դրան ցից առա ջի նը՝ հայ րե նիք –Սփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րի 
պե տա կան աջակ ցու թյան խնդի րը, բա ցի դես պա նա կան ներ կա յա ցուց
չու թյու նից, ըն թացք ստա ցավ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան կազ մում 
հա տուկ գե րա տես չու թյան կազ մա կերպ ման շնոր հիվ: Իսկ հո գև որ կա
պե րի խնդիրն առնչ վում է ազ գի տար բեր հատ ված նե րի մշա կու թա յին 
վեր նա խա վե րի հա րա բե րու թյուն նե րի և ներդ րու մա յին հոս քե րի հետ: 
Սա վե րա բե րում է առա ջին հեր թին Սփյուռ քի տնտե սա կան նե րու ժը 
ՀՀի տնտե սու թյան մեջ ներգ րա վե լու գոր ծըն թաց նե րին, դրա հա ջո
ղու թյուն նե րին և հըն թացս առա ջա ցող խնդիր նե րին: 

Ու շագ րավ են ամե րի կա հա յե րի երեք խմբի տե սա կետ ներ: Առա
ջին խումբ՝ Սփյուռ քը անհ րա ժեշտ է մաս նակ ցի Հա յաս տա նի տնտե սու
թյան զար գաց ման աշ խա տանք նե րին: Բա վա կա նա չափ առա ջարկ նե
րի մեծ փա թեթ է քննարկ վում, որոնք, ըստ փոր ձա գետ նե րի, հայ րե նի
քի հա մար ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն են ներ կա յաց նում: Երկ
րորդ խումբ՝ նրանք են, որ ար դեն փոր ձել են այս պես ասած «գործ 
դնել» Հա յաս տա նում, և այդ կա պակ ցու թյամբ կա րև որ վում է նրանց 
ձև ա կեր պած մո տե ցումն ե րի պար զա բա նու մը՝ Սփյուռ քի՝ հայ րե նի քի 
տնտե սա կան կյան քին մաս նակ ցու թյա նը: Եր րորդ խմբում այն ամե րի
կա հա յերն են, որոնք կար ծում են, որ ար դի Հա յաս տա նում պետք չէ 
ներդ րումն եր կա տա րել: Այլ առա ջարկ ներ էլ են ար վում՝ հայ րե նի քում 
ծա վա լել բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյուն: 

Հա ջորդ խնդի րը Սփյուռ քի մաս նակ ցու թյան հարցն է Հա յաս տա
նի քա ղա քա կան կյան քում: Այս տեղ փոր ձա գետ նե րի կար ծիք նե րը 
տար բեր են. մի մա սը հա մա րում է, որ անհ րա ժեշտ է Սփյուռ քի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյու նը ՀՀ քա ղա քա կան կյան քում (ընտ րե լու 
իրա վունք, քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նալ և այլն), մյուս մա սը գտնում է, 
որ հայ րե նի քի կյան քում մաս նակ ցու թյան իրա վուն քը պետք է զու
գակցվի նաև պար տա կա նու թյուն նե րով (ծա ռա յու թյուն բա նա կում, հար
կե րի վճա րում և այլն): Հար ցազ րույց ան ցած որոշ ան ձինք կար ծում են, 
որ կու սակ ցու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը հայ րե նի քում որոշ չա փով 
ապա հո վում է Սփյուռ քի մաս նակ ցու թյու նը հայ րե նի քի քա ղա քա կան 
կյան քին: Բայց նշում են, որ անհ րա ժեշտ է է՛լ ավե լի սեր տաց նել ներ կու
սակ ցա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ դրա նով իսկ օժան դա կե լով երկ րի 
ժո ղովր դա վա րու թյա նը: Իսկ այս հա մա տեքս տում ՀԿնե րի հա մա գոր
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ծակ ցու թյու նը նպաս տող կլի նի: Օրի նակ է բեր վում ըն տա նե կան և 
կա նանց նկատ մամբ բռնու թյուն նե րի հաղ թա հա րու մը: Վեր ջին խնդիրն 
առնչ վում է հայ րե նա դար ձու թյան հետ, որը մե ծա պես կախ ված է ՀՀի 
նկատ մամբ վստա հու թյու նից: 

Ընտր ված չորս գաղ թօ ջախ նե րը բա վա կան ներ կա յա ցուց չա կան 
են նախ կին ԽՍՀՄի տա րած քից դուրս ձև ա վոր ված հայ Սփյուռ քի ողջ 
զանգ վա ծի հա մար, որն ընդգր կում է թե՛ արև ե լյան, թե՛ արևմ տյան 
երկր նե րում տե ղա կայ ված ազ գի մեծ զանգ ված նե րը: Յու րա քան չյուր 
գաղ թօ ջա խի 9 – 10 փոր ձա գե տից խո րին հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով 
ստաց վեց կար ծիք նե րի, նկա րագ րու թյուն նե րի, վկա յու թյուն նե րի մի 
հսկա յա կան նյութ: Դրա վրա հնա րա վոր եղավ ար ձա նագ րել ոչ մի այն 
իրա կա նու թյա նը մոտ լուրջ տե ղե կատ վա կան ռե սուրս, որի հի ման վրա 
կա րե լի է բա ցել հե տա զո տա կան լայն աս պա րեզ, այ լև հա մե մա տա
կան ներ անց կաց նել և դրա հի ման վրա տի պա բա նա կան խնդիր ներ 
լու ծել ու սումն ա սիր ման հա մար չա փա զանց բարդ այն պի սի օբյեկ տի 
հա մար, ինչ պի սին Սփյուռքն է: Այդ իսկ պատ ճա ռով այս գլխում կա
տար ված վեր լու ծա կան սյու ժե նե րը լրաց վում են փոր ձա գետ նե րի տե
ղե կատ վու թյուն նե րի փոխլ րաց ված տեքս տե րով, որոնք սեղ մո րեն ներ
կա յաց վում են հա ջորդ գլուխ նե րում: Ստաց ված նյու թի առա ջար կու մը, 
որ պես վե րև ում բեր ված վեր լու ծա կա նի հա վե լում, թույլ է տա լիս մի 
կող մից հիմն ա վո րել աշ խա տան քի հա վաս տի ու թյու նը, մյուս կող մից 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ներ կա յաց նել բնագ րե րով: Նման մո
տե ցու մը թույլ է տա լիս ինք նին ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն պա րու նա
կող նյու թը գի տա կան շրջա նակ նե րի մեջ նե րա ռել, ինչ պես նաև ար դեն 
իրա կա նաց ված՝ Կոս տանդ նու պոլ սի (Ստամ բու լի), Թիֆ լի սի (Թբի լի
սիի) և Կի ևի հայ հա մայնք նե րում ու սումն ա սի րու թյուն նե րից և հե տա
գա յում այլ երկր նե րում նա խա տես ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րից 
ստաց ված և սպաս վող նյու թե րի հա մադ րու թյան շնոր հիվ կա տա րել 
նոր դի տար կումն եր, վեր լու ծու թյուն ներ և, վեր ջա պես, Սփյուռ քի հա
մայ նա պատ կե րի որա կա կան ու սումն ա սի րու թյան խնդի րը լու ծել:
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Ընտր ված փոր ձա գետ նե րը ներ կա յաց նում են Թեհ րա նի հա յե րի 
կազ մի բո լոր խմբա վո րումն ե րը՝ ըստ կու սակ ցա կան, սե ռա տա րի քա յին 
և սո ցի ա լա կան շեր տե րի: Հաշ վի են առն վել մաս նա գի տա կան հատ կա
նիշ նե րը՝ լրագ րող ներ, ու սու ցիչ ներ, ազ գա յին կենտ րոն նե րի պա տաս
խա նա տու ներ և այլ ան ձինք, որոնք ու նեն հա մայն քում շփվե լու լուրջ 
փորձ և դի տարկ վում են գա ղու թում որ պես ազ գի այս հատ վա ծի մա սին 
բո վան դա կա լից տե ղե կատ վու թյուն ու նե ցող գի տակ ներ:

Փոր ձա գետ ներ (բարձ րա գույն կրթու թյամբ, 30 – 60 տա րե կան)՝ 
ման կա վարժ, մի ու թյան փոխտ նօ րեն, երա ժիշտ, փաս տա բան, թեր թի 
խմբա գիր, խմբա գիր, ատե նա պետ:

Հար ցազ րույց նե րը վար վել են 2014 թ. Թեհ րա նում: Հար ցազ րու
ցա վար ներ՝ Նու շիկ Զա րի կյան, Լու սի նե Տա նա ջյան, Սո նա Ներ սի սյան:

Հարցազրույցներինյութեր

Ընդհանուրպատկեր
«Առն վազն 2500 տար վա պե տա կա նու թյուն ու նե ցող Իրա նի ժո ղո

վուր դը սո վոր է այս տե սակ կյան քի: Իրա նի մեջ հնա րա վոր չէ որևէ 
հե ղա փո խու թյուն կամ ընդվ զում՝ թե՛ կրո նա կան, թե՛ քա ղա քա ցի ա կան, 
որով հե տև այդ պի սի պատ ճառ չկա, իհար կե, վե րահս կո ղու թյունն էլ 
շատ ու ժեղ է: Իրա նի օրենք նե րում փոք րա մաս նու թյուն ներն ու նեն 
իրենց առանձ նա հա տուկ օրենք նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ ամուս նու թյու
նը, ապա հար զա նը, կտա կը և կտա կի մե խա նիզ մը, ժա ռան գու թյու նը: 
Հի մա մեր սահ մա նադ րու թյան մեջ հինգ կետ կա կրո նա կան փոք րա
մաս նու թյուն նե րին վե րա բե րող, որոնք ժա մա նա կին հան գու ցյալ Հրայր 
Խա լա թյա նի ջան քե րով էին մտել սահ մա նադ րու թյուն և մնա ցել մինչ 
օրս, և մենք օգտ վում են դրան ցից, ու այդ հինգ կե տով մի քիչ պաշտ
պան ված ենք զգում մեզ: Յու րա քան չյուր հարց լուծ ված է, մնում է մի այն 
ժա ռան գու թյան հար ցը: Գի տե՞ք, ըստ իս լա մի, հստակ է՝ եթե քրիս տոն
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յա ըն տա նի քում թե կուզ մեկ մու սուլ ման կա, ըն տա նի քի ողջ ժա ռան
գու թյունն իրենն է, սա կայն հա կա ռա կը չի կա րող լի նել. լավ է, թե վատ՝ 
դա է: Մենք ու զում ենք այս հար ցը լու ծել մեր կրո նի, մեր ավան դույթ նե
րի հա մա ձայն: Իսկ արյան գնի, այ լակ րոն նե րի սպա նու թյան հար ցե րը 
մե ծավ մա սամբ լուծ ված են: Ամուս նա լու ծու թյուն նե րի հար ցը ներ քին 
առու մով ևս լուծ ված է, այ սինքն՝ ցան կա ցած ամուս նա լու ծու թյուն պետք 
գնա մեր դա տա կան խոր հուրդ, այն տեղ հար ցը լուծ վի, հե տո նոր այս 
որո շու մը գնում է պարս կա կան դա տա րան, այն տեղ հաս տատ վում: 
Առաջ ո՞նց էր՝ ցան կա ցած հարց, ոչ մի այն ամուս նա լու ծու թյու նը, գնում 
էր մի ան գա մից պե տա կան դա տա րան, ու այն տեղ էր գնում մի ջամ տու
թյու նը: Բայց էս հար ցը լու ծե ցինք մոտ եր կու տա րի առաջ: Այս օրենք
նե րը հաս տատ վե ցին քրիս տո նյա փոք րա մաս նու թյուն նե րի հա մար, 
քա նի որ այս տեղ փոք րա մաս նու թյուն նե րը կրո նա կան են, ոչ ազ գա յին, 
բայց իրենք, որ ասում են քրիս տո նյա, հաս կա նում են հա յե րին, չնա յած 
մնա ցած քրիս տո նյա ներն էլ օգտ վում են մեր լու ծած օրենք նե րից: Այս
տեղ կան նաև ասո րի ներ՝ որ պես քրիս տո նյա փոք րա մաս նու թյուն, 
բայց մենք մի առան ձին տեղ ու նենք դրանց մեջ: Երևի քա նա կի պատ
ճա ռով, բայց ոչ մի այն: Օրի նակ՝ մենք խորհր դա րա նում ու նենք եր կու 
պատ գա մա վոր, բայց, ըստ թվա քա նա կի, մեզ կեսն էլ չի հաս նում: Իս
ֆա հանն ու նի մեկ պատ գա մա վոր, բայց ողջ Իս ֆա հա նից տա սը պատ
գա մա վոր կա խորհր դա րա նում: Այս պի սով, ամեն փոք րա մաս նու թյուն 
ու նի իր յու րա հա տուկ օրենք նե րը: Էդ բա նե րը էս երկ րի մեջ հարգ վում 
են: Եթե պե տա կան դա տա րա նում հարց ա առա ջա նում, որը վե րա բե
րում ա փոք րա մաս նու թյուն նե րին, հա տուկ օրեն քի են թարկ ված հար
ցե րին, ան պայ ման հարց նում ա առաջ նոր դա րա նի կար ծի քը, որ ձեր 
կրո նի մեջ էս հար ցի վե րա բե րյալ ինչ կար ծիք կա, նրանք էդ հար ցին 
պա տաս խա նում են, և դա տա րա նը հա մա պա տաս խան վճիռ ա կա յաց
նում: Մի հատ զուտ մաս նա գի տա կան հարց հանձն վել ա մի խորհր դի, 
առաջ նոր դա րա նի, որ նա կազ մել ա մի դա տա կան խոր հուրդ, մաս նա
գի տա կան հար ցը հանձն վե լա էդ խորհր դին, որ էդ մար դիկ չու նեն լուրջ 
մաս նա գի տու թյուն: Խոր հուրդն ըն դու նում ա ոչ մաս նա գի տա կան որո
շում, դա գնում ա դա տա րան, դա տա րանն ասում ա, որ եթե խոր հուրդն 
է որո շել, ես հա մա ձայն եմ»:

«Իրա նա հա յու թյու նը չի ճա նաչ վում Իրա նում որ պես էթ նի կա կան 
ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն, ճա նաչ վում է որ պես բա ցա ռա պես կրո
նա կան փոք րա մաս նու թյուն: Թեև Սահ մա նադ րու թյան մեջ նշված է, ... 
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հոդ վա ծում գրված է էթ նոկ րո նա կան փոք րա մաս նու թյուն: Իրա նում 
ճա նա չում են հայք րիս տո նյա ներ, ասո րիք րիս տո նյա ներ: Ինք նա բե րա
բար գո յու թյուն ու նի էթ նիկ հաս կա ցու թյու նը, բայց ընդ հան րա պես ձև
ա կերպ վում է կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն: Մի հե տաքր քիր պա րա
դոքս գո յու թյուն ու նի: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հայ քրիս տո նյա ասե լով մե նակ 
Հա յաս տա նյայց եկե ղե ցին չի ըն կալ վում: Ես, օրի նակ, հայ կա թո լիկ նե
րի շա հե րը փոր ձում եմ նույն ձև ով պաշտ պա նել, նույ նը և ավե տա րա
նա կան եկե ղե ցու հե տև որդ նե րի նը, այ սինքն՝ ինձ հա մար մի և նույն է՝ 
որ պես հայ քրիս տո նյա ներ՝ իմ գոր ծու նե ու թյան ընդ հա նուր դաշ տի սու
բյեկտն են հա մար վում: Եթե ինձ դի մում եմ, ան պայ ման իրենց հար
ցերն եմ փոր ձում իրա կա նաց նել: Մեզ մոտ 98 տո կո սը հայ առա քե լա
կան է, բայց 1 – 2 տո կո սի չա փով՝ կա թո լիկ կամ ավե տա րա նա կան, բո
ղո քա կան ներ կան: Ասո րի ներն էլ նույն խնդիրն ու նեն: Իրենք էլ երեք 
դա վա նանք նե րի են հա վա տում: Ասո րի նե րի մեջ ավե լի մեծ է քա նա կը՝ 
40 տո կոս, 30, 30 բա ժա նու մը կա րե լի է հա մա րել: Նրանցն ավե լի խայ
տաբ ղետ է, մերն ավե լի հեշ տաց ված է»:

«Իրա նի հե ղա փո խու թյան սկզբնա կան տա րի նե րին, երբ քայ լար
շա վի էինք դուրս գա լիս, պար սիկ ժո ղո վուր դը հարց նում էր, թե դուք 
քա նի մի լի ոն եք, որով հե տև հա մախմբ ված էինք: Հա մե նայն դեպս, էն 
ժա մա նակ մեր թի վը կազ մում էր 300000 հո գի, որի հի ման վրա մեզ 
հաս նում էր եր կու պատ գա մա վոր մեջ լի սում, դրա նից հե տո, երբ վար
չա կար գը փոխ վեց, մե զի սկսան կո չել կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն
ներ, դրա նից առաջ այդ պի սի բան մեզ եր բեք չի աս վել, մենք բո լորս 
իրան ցի ներ էինք: Դա ինք նըս տին քյան սկսավ ժո ղովր դի վրա բա ցա
սա կան ազ դել, ոմանք կա մացկա մաց սկսան գնալ, աղ ջիկ նե րի գլխա
շոր կա պե լուց, հա գուստ նե րից բռնած, ԻրանԻրա քյան պա տե րազ մը և 
նման շատ հան գա մանք ներ պատ ճառ հան դի սա ցան, որ ժո ղո վուրդն 
ար դեն սկսավ գնալ»:

«Հա յե րը իրենց թվով 7 – 8 ան գամ գե րակշ ռում են մնա ցած կրո
նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րից: Բայց նրանց մեջ քրե ա կան դեպ քե
րը, հար ցե րը ավե լի շատ են, քան մեր մեջ: Այս քրե ա կան գոր ծե րով 
հե տաքր քիր հա մե մա տու թյուն կա րե լի է անել. մեզ մոտ այն խնդիր նե
րը, որ կապ ված են քրե ա կան դաշ տի հետ, ավե լի քիչ են, քան ասո րի
նե րի և հրե ա նե րի մոտ: Հա յու թյան սիրտն է, այս առու մով քա րոզ չու
թյու նը այս հա մայն քում շատ է: Շուրջ 400 տա րի առաջ՝Շահ Աբա սի 
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ժա մա նակ, հա յե րից բա ցի, այս տեղ են բռնա գաղ թել նաև վրա ցի ներ: 
Հի մա, որ գնաք Ջու ղա յից դե պի հյու սիսարև մուտք, էդ շրջա նում կան 
հայ կա կան գյու ղեր, և ինչոր շրջա նում էլ կա յին վրա ցա կան գյու ղեր: 
Վրա ցի նե րը ձուլ վել են, մու սուլ մա նա ցել, նույ նիսկ անուն ներն են փո
խել»:

«Իս լա մա կան երկր նե րում ձուլ ման վտան գը շատ ավե լի պա կաս 
է, քան մնա ցած երկր նե րում: Եկե ղե ցու ու մզկի թի տար բե րու թյու նը 
պա հում ա, իհար կե, մեր կա ռույց ներն ու եկե ղե ցին էլ մեծ գործ են արել, 
օրի նակ՝ հա րյուր տա րի ա, ինչ կու սակ ցու թյու նը դեր ու նի այդ հար ցում 
գա ղութ նե րում, բայց դրա նից առաջ էլ գա ղութ նե րը գո յա տև ել են ու 
պահ պա նել իրենց դի մա գի ծը: Ան շուշտ, կրո նի տար բե րու թյու նը մեծ 
դեր ու նի ազ գա պահ պան ման հար ցում, բայց նաև մեկ այլ հարց կա. 
ու րեմն բնա կան է, ան ցյա լի հա մե մատ՝ պայ ման նե րը դժվա րա ցել են, 
ես հի մա եր կու տղա ու նեմ, մե ծը 19 տա րե կան ա, ար դեն զին վոր պի տի 
գնա, և ես երկ միտ եմ իրա հա մար, որով հե տև եթե մեր երկ րում լի նեինք, 
կու զե նա յի ան պայ ման ծա ռա յեր, բայց էս տեղ ու րիշ երկ րի հա մար, չգի
տեմ… էս տեղ եր կու տա րի է, բա ցի էդ, կա նոն չկա, ոչ մի օրենք չկա, 
հի մա Հա յաս տանն էլ, բայց մենք ծնվել ենք այս տեղ ու սո վոր ենք այս 
կա նոն նե րին, դա մեզ չի խան գա րում, ուղ ղա կի պար սիկ նե րի մեջ մենք 
շատ հա վաք ենք ու կազ մա կերպ ված, եթե պետք լի նի՝ մի ան գա մից 
միա վոր վում ենք, օրի նակ, երեկ Քե սա բի հա մար հա վաք վե ցինք շատ 
արագ, ին չը չկա Ամե րի կա յում, ավե լի թույլ է, շատ ավե լի թույլ, ես միշտ 
օրի նակ էի բե րում Սի րի ա յի հա մայն քը, ասում էինք՝ նրանք ամե նա ու
ժեղ հա մայնքն են, բայց հի մա պա տե րազ մը փչաց րեց, էդ առու մով 
մենք էս տեղ շատ լավ ենք…հա մե նայն դեպս, ես եր բեք չեմ մտա ծի գնա
լու մա սին, եթե մի այն մեր թի վը շատ պա կա սի, օրի նակ՝ հի մա մենք 
մեջ լի սում ու նենք մեր եր կու պատ գա մա վոր նե րը, բայց երբ մեր թի վը 
պա կա սի, դրանք էլ չլի նեն՝ էդ դեպ քում: Լրաց ված պատ ճառ նե րը էն
քան կապ չու նեն իրա կա նու թյան հետ, օրի նակ՝ դու ջուր ես ու զում, 
նրանք վերց նում են բա ժա կը, լավ լվա նում, նոր ջուր են տա լիս: Սա 
պատ ճա ռա բա նում են որ պես կրո նա կան փոք րա մաս նու թյան հան դեպ 
ոտնձ գու թյուն: Բայց այն տեղ էլ, իմ հա մոզ մամբ, հաս կա նում են, որ այդ 
պատ ճառ նե րը լուրջ չեն: Հրե ան թուր քե րի հետ դեռ իր գործն անում է, 
ան շուշտ, Հա յաս տա նի վրա էլ այս աղե տը վաղ թե ուշ կգա: Հա յաս տա
նի սահ մա նա յին շրջան նե րը պետք է դա տարկ վեն հա յու թյու նից»:
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Խառնամուսնությունները
«Բո լո րո վին, մատ նե րի վրա կա րե լի ա հաշ վել դեպ քեր, եթե հայ 

աղ ջիկ մի պար սիկ տղա յի հետ ամուս նա ցած լի նի կամ փա խած լի նի: 
Դա ար դեն ըն տա նի քից կտրվում է, շրջա պա տից կտրվում է: Նման 
դեպ քեր շատ քիչ են հան դի պում, ասենք վեր ջին տա րի նե րին չեմ էլ հի
շում, հի մա ասես մե կի անու նը բեր, չեմ կա րող հի շել... չէ, չկան: Ու մեր 
հայ տղեր քը էն պես են աղջ կեր քի շուր ջը կանգ նած, մա նա վանդ հա յա
հոծ թա ղա մա սե րում, պար սի կը իրա վունք չու նի հայ աղջ կա կող քից 
անց նի, տղեր քը գնում մոր թում են: Սա կայն ինչ վե րա բե րում է հա յե
րին... մենք եր բևէ մեր քար տե զա յին գծագ րու թյուն նե րում Իրա նի հետ 
տա րած քա յին խնդիր չենք ու նե ցել, հե տև ա բար իրենք մե զի սա տար 
կանգ նում են, բայց թուր քե րի հետ՝ ոչ»:

Տեղաբաշխումը
«45 – 50000ը Թեհ րա նում ենք, 8000ը՝ Սպա հա նում, հե տո փոքր 

թվե րով՝ Թավ րի զում, ավե լի քիչ՝ Արա քում: Հա յե րը հիմն ա կա նում.... 
թե րևս մին չև սրա նից 50 – 60 տա րի առաջ մե ծա մաս նու թյու նը եղել է 
գյու ղե րում: Դրա նից հե տո ա, որ սկսել են տե ղա շարժ վել, մի մասն էլ 
ներ գաղ թի հաշ վին, հայ րե նա դար ձու թյան հա մար (չնա յած որոշ առ ճա
կա տող ներ կա յին կու սակ ցա կան, հա կա հա յաս տա նյան), բայց մի մեծ 
թիվ տե ղա փոխ վեց Հա յաս տան, մի մասն էլ մնաց էս տեղ՝ ան տեր քա
ղաք նե րում, մնա ցին օդի մեջ: Կազմ վե ցին հայ կա կան թա ղա մա սեր: 
Կա րե լի է ասել, 60 տա րի առաջ վա նից մին չև հի մա փոխ վեց հա յու թյան 
պատ կե րը` գյու ղա կա նից քա ղա քա յին: Դրա նից հե տո մենք տես նում 
ենք ավե լի հին սե րուն դը, քա ղա քի հա րա վա յին մա սում էին կենտ րո
նա ցած (Թա դե ոսԲար դու ղի մե ոս եկե ղե ցին դրա վկա յու թյունն է), հի
մա քիչքիչ գա լիս են դե պի կենտ րոն, ցրվում են»:

Միգրացիան
«Պատ կե րաց րեք, որ նույ նիսկ սաղ հա յե րով հա վաք վենք, մե կա 

շրջա պատ ված ենք 140 մլն թուր քով, մյուս կող մից էլ էս ջհուդ նե րի սիս
տեմն ե րը, էդ նույն Հա յա սան, Կա րի տա սը, իրենց գործն անում են: 
Օրի նակ, այս տե ղից պար սիկ նե րը չեն կա րո ղա նում էդ կա նա լով ար
տա գաղ թեն, հե տաքր քիր է, չէ՞: Կա րե լի ա ընդ հան րա պես ասել, որ վեր
ջին 10 տար վա կտրված քով ար տա գաղ թը իր որո շա կի տեմ պե րով գո
յու թյուն ու նի, և այդ պատ ճա ռով բնա կան աճի հա կակշ ռում ա, և, հե
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տև ա բար, կա րե լի ա ասել՝ թվա քա նա կա յին իմաս տով մեր հա մայն քը 
նա հանջ է ապ րում: Ար տա գաղ թի առ թիվ տար բեր պատ ճառ ներ կան: 
Պատ մա կա նո րեն մար դիկ իրանց ընտ րա ծով, իրանց ու զա ծով, իրանց 
ցան կու թյամբ չեն եկել այս տա րած քի վրա, բնա կա նա բար, չեն էլ հաշտ
վում, չեն էլ խո րա պես իրենց ու ղե ղով, մտքով, հա մոզ մունք նե րով, 
սկզբունք նե րով... չեն հաշտ վում և չեն զգում, որ այս տեղ, խո րա պես էս
տեղ պի տի հիմն ադր վեն կամ իրանց հե ռու ապա գան այս տա րած քում 
չեն պատ կե րաց նում: Եվ հի մա մար դիկ տար բեր պատ ճառ նե րով 
Պարս կաս տան են գա լիս ոչ թե նրա հա մար, որ իրենք են ընտ րել 
Պարս կաս տա նը: Երևի պատ ճառ նե րից մե կը, որ ար տա գաղ թում են, 
դա է: Մյու սը, փոք րա մաս նու թյուն նե րի իրա վունք նե րը, որոնք թղթի 
վրա գո յու թյուն ու նեն, բայց իրա կա նու թյան մեջ չեն գոր ծադր վում, 
իհար կե հա մե մա տա կա նո րեն, ժո ղովր դին մղում է դե պի ար տա գաղթ: 
Դրան ավե լա նում են անձ նա կան պատ ճառ նե րը, մար դանց էն ցան կու
թյու նը, որ իրենց հայ րե նի քում չեն ապ րում, ու րեմն գո նե ավե լի լավ 
երկ րում ապ րեն: Ավե լի լա վը տար բեր մարդ կանց հա մար տար բեր է: 
Իրա կա նու թյան մեջ ամե նա մեծ վնա սը մեզ ներ գաղթն էր, որ կազ մա
կերպ վեց 46ին: Ինքն իրեն երև ույ թը սի րուն էր, բայց իրա խոր քը, ես 
կա սեի նույ նիսկ աղե տա լի: Ամեն գյու ղա կան մեր շրջան նե րը քանդ վե
ցին, որով հե տև թո ղան իրենց հա մայնք նե րը, եկան մեծ քա ղաք, չհար
մար վան, հե տո մեծ մաս նաև քա ղաք նե րից եկան Հա յաս տան, բայց էն 
տե ղե կու թյուն նե րը, որ մենք ու նենք, դրանց մեծ մասն ար դեն Հա յաս
տա նում էլ չէ, այ սինքն՝ այն տեղ էլ չհար մար վան, չկա րո ղա ցան հաղ
թա հա րել դժվա րու թյուն նե րը: Ար տա գաղ թը նաև պետք է կա պել այս 
տնտե սա կան բա նից: Սխալ ա էն տպա վո րու թյու նը, որ հա յե րը Իրա նից 
ար տա գաղ թում են ոչ տնտե սա կան պատ ճառ նե րով: Հիմն ա կա նում 
տնտե սա կան ու սո ցի ա լա կան պատ ճա ռով: Թեև էն տեղ ասում են Վիեն
նա կամ այլ տեղ, որ դի մում են ապաս տա նի, սխալ ին ֆոր մա ցիա են 
պար տա վոր վում ասել, ասում են՝ մեզ էն տեղ ճնշման տակ են դրել և 
այլ: Ոչ մե կը չի հա մա պա տաս խա նում: Գո նե ճնշումն ե րը կրո նա կան, 
ազ գա յին կամ էդ կար գի չի: Ճնշումն ե րը, բնա կա նա բար, տնտե սա կան 
կամ սո ցի ա լա կան են, ու դա վե րա բե րում ա բո լոր քա ղա քա ցի նե րին, ոչ 
մի այն հա յե րին»:

«Հա յե րը ահա գին չա փով գնում են հիմն ա կա նում Ամե րի կա: Ին չու 
են գնում հենց Ամե րի կա, որով հե տև կա Հա յաս կոչ վող ըն կե րու թյու նը, 



ՀԱՅՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸԱՅՍՕՐ58

որը ծրագ րա վոր ված ձև ով տա նում է մարդ կանց, ինչոր ձև ով բա վա
րա րում է նրանց կեն ցա ղա յին, նյու թա կան պա հանջ նե րը՝ աշ խա տան
քի, բժշկա կան առու մով, և, բնա կան է, իրենք էլ որո շում են, թե ուր 
պետք է գնան: Այդ պես կա տար վում է հոս քը դե պի Ամե րի կա:Ներ
գաղթ, դժբախ տա բար, չկա: ..... Կա րե լի է ասել, որ դան դա ղո րեն ար
տա գաղ թը սկսել է հե ղա փո խու թյու նից առաջ, հի մա: Հի մա եվ րո պա
կան, ամե րի կյան, ու սա նե լու հաշ վին կա րե լի ա ասել, որ բա վա կան ու
սա նող ու նե ինք այդ երկր նե րում, հիմն ա կա նում Ամե րի կա յում, Կա նա
դա յում: Իսկ դրա նից հե տո, հե ղա փո խու թյու նից հե տո, պա տե րազ մի 
հե տև ան քով գնա ցել են: Առա ջին տե ղը, որ ես ըն տա նի քով կգնամ, Հա
յաս տանն է, բա ցի դա՝ ու րիշ ոչ մի տեղ: Դա հիմն ա կան գա ղա փա րա
խո սու թյունն է, որը եր բեք չի նսե մա նա: Բայց այս ամե նի հետ մեկ տեղ 
ասեմ, որ կա ար տա գաղթ և ավե լի շատ՝ դե պի Արև մուտք»:

Վերաբերմունքըհայերինկատմամբ
«Իրա նա հա յե րը, որ պես ար հես տա վոր կամ մաս նա գետ, բա վա

կան լավ համ բավ են վա յե լում: Լավ համ բավ են վա յե լում որ պես ճշտա
խոս, ճշտա պահ մար դիկ: Եվ սա ասում եմ ոչ մի այն հա յե րի և մու սուլ
ման նե րի հա մե մա տու թյամբ, այ լև մյուս կրո նա կան փոք րա մաս նու
թյուն նե րի հետ հա մե մա տած: Հա յե րին հա մա րում են հա վա տա րիմ 
քա ղա քա ցի ներ, որ եր բեք չեն դա վա ճա նում Իրա նի ազ գա յին շա հե րին 
բո լոր մա կար դակ նե րի վրա: Հա մա րում են մի հա վա քա կա նու թյուն, 
ուժ, երկ րի լուրջ պա հե րին, ամե նավ տան գա վոր պա հե րին պատ րաստ 
են մեծ անձ նա զո հու թյուն նե րի: Մու սուլ ման նե րի մեջ հա յե րի նկատ
մամբ մեծ հար գանք կա: Եվ, իմիջիայ լոց, շատ են հար գում հա յե րին ու 
սի րում են մեզ, երբ որ ասե ցիք դժվա րու թյուն, ես իրա պես չեմ զգում, 
այ սինքն՝ նրանք ասում են՝ հա յը սուտ չի խո սում, ինչոր ար հեստ ներ 
ու նենք, հա յե րից են, հենց հի մա մեր պար սիկ տես չու հին մի բա ժակ 
ջուր առանց ասե լու չի խմում, չնա յած ինքն է տնօ րե նը: Ես հա մալ սա
րան եմ այս տեղ ավար տել, մի ակ հայն էի էդ ման կա վար ժու թյան դա
սա րա նում, բայց ոչինչ, այն քան հան գիստ եմ եղել»:

ՀարաբերություններըԻրանի
այլազգիփոքրամասնություններիհետ
«Հա յե րը այս երկ րում ծայ րա հե ղո րեն հայ րե նա սեր են, նվի րյալ

ներ, և դա նրանք շատ լավ հաս կա նում են: Եթե այ սօր 200 պատ գա մա
վոր կա, և 190ը պատ րաստ են գու մար վերց նել և դա վա ճա նել կա ռա



ԳԼՈՒԽԵՐՐՈՐԴ.ԻՐԱՆԻՀԱՅԵՐԸ.ԹԵՀՐԱՆ 59

վա րու թյա նը, և 10 հո գի մի այն չեն վար վի այդ պես, ապա տա սը հո գուց 
եր կու սը մեր հայ պատ գա մա վոր ներն են: Լավ վե րա բեր մուն քը, իհար
կե, պայ մա նա վոր ված է նաև ազ գա յին ընդ հա նուր նմա նու թյուն նե րով: 
Պար սիկ ներն ան գամ այդ փաս տի վրա շատ են կանգ առ նում, որ հա յե
րը էս տեղ մեզ հետ արյու նա կից են, ընդ հան րու թյուն ներ ու նեն: Չա փա
զանց սիր ված են այ սօր այս տեղ հա յե րը: Երկ րի գրե թե 80 – 90 տո կո սը 
հա յե րի արև ով է երդ վում: Եվ քա նի որ իրա նա հա յե րի նկատ մամբ սե րը 
մեծ է, այդ խո րա ման կու թյուն նե րը այդ քան էլ չեն գոր ծում մեր դեպ քում:

Բա րե բախ տա բար, պատ մու թյան ըն թաց քում, առանց որևէ մե կին 
անար գե լու, հա կա ռակ հրե ա նե րի կամ բա հայ նե րի, նրանք փոք րա
մաս նու թյուն են, որոնք էս երկ րում չեն ու նե ցել դրա կան անուն, չեմ ու
զում ասել բա ցա սա կան անուն: Հա յե րը միշտ հարգ ված են եղել իրենց 
ազ նիվ գոր ծով, ճիշտ ժա մա պա հու թյամբ, նաև հայ րե նա սի րու թյամբ: 
Մինչ դեռ նո րօ րյա պա տե րազ մում տված մեր զո հե րի թի վը այլ փոք րա
մաս նու թյուն նե րի հետ հա մե մա տե լի չէ: Օրի նակ, հրե ա նե րը 2 – 3 զոհ 
ու նեն, զրա դաշ տա կան նե րը` 2, ասո րի նե րը` 1: Հա յե րը միշտ ար ծարծ
վել են: Հե տո նաև թվով ամե նա մեծ փոք րա մաս նու թյունն են: Նաև մի 
կա րև որ տար բե րու թյուն ու նեն մյուս նե րի հետ: Իրա նի ադր բե ջան ցի նե
րը թուրք չեն, էթ նի կա պես հենց իրա նա կան հնա գույն ժո ղո վուրդ են, 
որ Օս մա նյան կայս րու թյան օրոք կրել են լեզ վա կան ազ դե ցու թյուն, 
որոշ չա փով նաև՝ ցե ղա յին կամ արյու նակ ցա կան ազ դե ցու թյուն ներ: 
Բայց հիմն ա կա նում իրենք իրան ցի ժո ղո վուրդ են, կապ չու նեն թուր քե
րի հետ, նաև կով կա սյան թա թար նե րի հետ, որ այ սօր ձև ա վոր ված են 
որ պես ադր բե ջան ցի: Իրա նի ադր բե ջան ցի ներն ընդ հան րա պես հա յա
մետ են, հա յե րին սի րում են, Թավ րի զում, Ուր մի ա յում հատ կա պես բա
վա կա նին սերտ հա րա բե րու թյուն ներ կան բնիկ ժո ղո վուրդ նե րի՝ հա յե
րի ու ադր բե ջան ցի նե րի մի ջև, մտեր մու թյուն ներ կան: Բայց վեր ջին 
տա րի նե րին դրանք ազդ վել են պան թուր քիս տա կան թույ նե րից, որ 
առա տո րեն շաղ են տա լիս էդ տա րածք նե րում, շատ մեծ պե տա կան ֆի
նանս ներ են ծախ սում Ադր բե ջանն էլ, Թուր քի ան՝ առա վել ևս: Հա յերն 
Իրա նում ընդ հան րա պես շատ ճա նաչ ված են որ պես լավ ար հես տա
վոր ներ: Պար սիկ նե րը մեզ ասում են՝ դրանք օրի նա կե լի մար դիկ են, 
ճիշտ են, ստա խոս չեն և իրենց գոր ծին շատ լավ են տի րա պե տում»:

«Ան ցյալ ապ րի լի 24ին մենք նա խա տե սել էինք ոչ հայ հա մայնք
նե րի հա մար մի մի ջո ցա ռում, որ այս տա րի էլ կլի նի առա ջի կա օրե րին: 
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Հրե ա կան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, և՛ ասո րա կան, և՛ զրա դաշտ
նե րը նույ նիսկ, որ առանձ նա պես պատ մա կան իմաս տով ցե ղաս պա
նու թյու նից տու ժած ժո ղո վուրդ չեն, բայց ասո րի ներն ու հրե ա ներն էդ
պես են: Սրանք եկել էին և մաս նակ ցում էին մի ջո ցառ մա նը և ակ տիվ 
կեր պով, այ սինքն՝ իրենց հա մայն քի պատ գա մա վոր ներն էին եկել, 
իրենց հա մայն քի ղե կա վա րու թյու նը, երի տա սար դու թյու նը և այլն: Էդ 
տե սակ հա մա գոր ծակ ցու թյուն ներ մենք փոր ձում ենք իրա կա նաց նել և, 
կար ծում եմ, կլի նեն հատ կա պես 100ամյա կի առի թով ավե լի լուրջ: 
Հենց քե սա բա հա յու թյան հար ցի դեմ բո ղո քի մի ջո ցա ռումն ե րը շա րու
նակ վե լու են, և երեկ ասո րի պատ գա մա վո րը հայտ նեց, որ իրենք էլ 
պատ րաստ են մեր կող մից կազ մա կերպ ված բա նե րին մաս նակ ցել՝ բո
ղո քի ցույց կամ հա մա հա վաք: Հրե ա նե րը էս իմաս տով իրենց ան ցյալ և 
այս տար վա օրա ցույ ցում ապ րի լի 24ը նշում են պաշ տո նա պես որ պես 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան օր: Չի եղել էդ պես բան նախ կի նում, հի մա 
մտցրել են: Փո խըմբռ նումն ե րի լայն դաշտ կա: Ընդ հա նուր խնդիր ներ 
էլ շատ կան, որ պես կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն ներ՝ ահա գին ընդ
հա նուր խնդիր ներ ու նենք: Գլխա վո րը մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 
հարցն է: Սա նաև նա խան ձի բան է ստեղ ծում մյուս փոք րա մաս նու
թյուն նե րի կող մից: Մեկմեկ դա ար տա հայտ վում ա: Ավե լի մտեր միկ, 
ըն կե րա կան բա նում հրե ա նե րը, ասո րի նե րը նա խան ձում են: Նրանք 
ավե լի թույլ, ստո րա կարգ դիր քե րից են նա խանձ ար տա հայ տում: Մենք 
մեզ բնա կա նա բար էս տեղ շատ բարձր ենք պա հում, բա նի տեղ չենք 
դնում, բայց մեկ ա իրանց մոտ դա կա: Նա խան ձի հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս նաև ադր բե ջան ցի նե րին, որոնք իս կա պես հրահ րումն ե րի ար
դյուն քում մեկմեկ չեն էլ թաքց նում, որ հա յերն իրենց ազ գա յին մայ րե
նի լե զուն սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն ու նեն, իսկ իրենք չու նեն և այլն: 
Նրանց էլ ար դեն թշնա մա կան ա: Եթե ասո րի նե րինն ու հրե ա նե րինն 
էդ պես մտեր միկ ա, ոչ շատ բա ցա սա կան, սրան ցը ար դեն՝ թշնա մա
կան»:

Կազմակերպությունները
«Թե մի առաջ նորդն է գե րաշ նորհ սրբա զան Սե պուհ Սարգ սյա նը: 

Թեմն ու նի պատ գա մա վո րա կան ժո ղով, խոր հուրդ և, որ պես գոր ծա
դիր մար մին, աշ խա տում է թե մա կան խոր հուր դը, որին օժան դա կում են 
թե մա կան են թա խոր հուրդ նե րը: Դրանք են դա տա կան խոր հուր դը, 
կրթա կան խոր հուր դը, կտա կա կալ վա ծա յին, շի նա րա րա կան ֆոն դը և 
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մե կե նա սող խոր հուր դը: Նրանք տար բեր ծա ռա յու թյուն ներ են մա տու
ցում իրենց մաս նա գի տա կան ոլոր տում ժո ղովր դին: Սա այն մե խա
նիզմն է, որ ծա ռա յու թյուն է մա տու ցում ժո ղովր դին: Գնում են ար տա
սահ ման գոր ծե րի, էն տեղ ար դեն հենց էդ պատ ճա ռով պա հանջ վում է 
նաև կնուն քի հաս տա տա գիր, որ տեղ նշվում է, որ կնքվել է հա յոց եկե
ղե ցում, եթե պետք ու նես, որ ասես Իրա նի քրիս տո նյա ես»:

«Էս տեղ մենք ստեղ ծել ենք 100ամյա կի հանձ նա խումբ, որը պի տի 
ցե ղաս պա նու թյան 100ամյա կի հա մար ձեռ նարկ ներ կազ մա կեր պի: 
Բայց չկան հա մայն քի բո լոր կող մե րը ներգ րավ ված, մար դիկ են, որոնք 
թե մա կան խորհր դում են և ի պաշ տո նե ՀՅԴ բյու րո յի ներ կա յա ցու ցիչ 
են: Եթե էս տեղ 100ամյա կի հանձ նա խում բը էդ պես է նշա նակ վում, կա
րո՞ղ եք ասել՝ էդ մար դիկ, որ գնան Հա յաս տան, ով քե՞ր կա րող են լի
նել»:

«Եթե մեզ հետ ու զե նանք հա մե մա տել, ապա բնա կա նա բար, մենք 
թե՛ քա նա կով ենք ա վե լի շատ, թե՛ կազ մա կերպ վա ծու թյամբ: Մեզ նից 
հե տո երևի հրե ա ներն են, կա րող ա որոշ ճյու ղե րում մեզ նից ավե լի 
կազ մա կերպ ված: Բայց ընդ հան րա պես մեզ պես մի բան են: Ասո րի նե
րը մի քիչ ավե լի քիչ են, զրա դաշտ ներն էլ: Հրե ա նե րը նրանց հա մե մա
տու թյամբ ավե լի լավ կազ մա կերպ ված են, ու նեն իրենց պարս կե րեն 
թեր թը, ասո րի ներն էլ ու նեն, զրա դաշտ ներն էլ ու նեն, բայց հրե ա նե
րինն աչ քի է ընկ նում իր բո վան դա կու թյամբ, ավե լի ակ տի վու թյամբ: 
Օրա թերթ մի այն հա յերն են կա րո ղա նում իրա կա նաց նել: «Ալի քը» վա
ղե մու թյան իմաս տով երկ րորդ թերթն է Իրա նում տպագր վող նե րի մեջ: 
Առա ջի նը մի պարս կե րեն թերթ է, երկ րոր դը «Ալիքն» է»:

«Հրե ա նե րը էս իմաս տով իրենց ան ցյալ և այս տար վա օրա ցույ ցում 
ապ րի լի 24ը նշում են պաշ տո նա պես որ պես Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
օր: Չի եղել էդ պես բան նախ կի նում, հի մա մտցրել են: Փո խըմբռ նումն ե
րի լայն դաշտ կա: Ընդ հա նուր խնդիր ներ էլ շատ կան, որ պես կրո նա
կան փոք րա մաս նու թյուն ներ՝ ահա գին ընդ հա նուր խնդիր ներ ու նենք: 
Գլխա վո րը մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան հարցն է: Մեր մի ու թյու նը ձև
ա վոր վել է, երբ հա յե րը ներ գաղ թել են Թեհ րան, դեռ 50 տա րի առաջ, 
ապա իրենց ուղ ղոր դե ցին այս քա ղա քա մաս, «Սի փանն» այդ տե ղից 
սկսավ իր գոր ծու նե ու թյու նը: Սկզբում ու նե ցել ենք ըն դա մե նը եր կու սեն
յակ ու մեկ հատ բակ, պա տի վրա կան կա ռույ ցի նվի րա տու նե րի անուն
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նե րը, հետզ հե տե աշ խա տան քով, տար բեր աշ խա տանք ներ անե լով, 
նվի րա հա վաք նե րով եղավ այս ամ բող ջու թյու նը: «Սի փա նը» հիմն ադր
վել է այս քա ղա քա մա սում, երբ այս տեղ դեռ եկե ղե ցի չկար, այն պես որ 
դա սե րից հե տո երե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը՝ ճիշտ, հա յե ցի, իր 
վրա է վերց րել մեր մի ու թյու նը: Մենք չենք զա նա զա նում մշա կու թա յին 
և մար զա կան դաս տի ա րա կու թյու նը, եր կուսն էլ կա րև որ են»:

«Հո մե նընթ մե նը» Իրա նում մաս նա ճյուղ չու նի, բայց հիմն ա կա
նում որ պես մաս նա ճյուղ ներ կա յաց նենք «Արա րա տը», բայց այն առան
ձին կա ռույց է, կապ չու նի որևէ կու սակ ցու թյան հետ: Ես ինքս նաև 
«Արա րա տի» ան դամ եմ: Եթե հա մայն քից եք ու զում տե ղե կու թյուն ներ 
իմա նալ, շուրջ 25 մի ու թյուն ներ ու նենք՝ փոքր ու մեծ: Ամե նա խո շոր նե
րից են «Արա րա տը»՝ իր ան դամն ե րի թվով, տա րի քով, զբա ղեց րած 
տա րած քով, ֆի նան սա կան և այլ հնա րա վո րու թյուն նե րով, «Սի փա նը», 
«Սար դա րա պա տը», «Նա ի րին», Չհար մա հա լի հայ ու սումն ա սի րաց 
մի ու թյու նը և այլն: Վեր ջին տա րի նե րին այս տեղ ստեղծ ված ոչ կու սակ
ցա կան, ոչ Դաշ նակ ցու թյան հա մա կիր «Րաֆ ֆի» մի ու թյու նը, իհար կե, 
որի հիմն ա դիր նե րը սի փա նա կան ներ էին, բայց որից հե տո կենտ րոն է 
դար ձել խռո վյալ նե րի, ընդ դի մա դիր նե րի և նման մարդ կանց: Նրանք 
չէ ին ճա նա չում ազ գա յին առաջ նոր դա րա նի կա ռույ ցը և նրա օրենք նե
րը, մաս նա վո րա պես այն կե տը, որով սահ ման վում է, որ մի ու թյան 
կազ մա լուծ ման դեպ քում բա րո յա կան ժա ռան գու թյունն անց նում է 
առաջ նոր դա րա նին, ին չը պար տա դիր է բո լոր մի ու թյուն նե րի հա մար, 
բայց տա րի նե րի փո խա դարձ հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում կա
րո ղա ցան հա մա ձայ նու թյան գալ, և Րաֆ ֆին ըն դու նեց այդ կե տը: Բո լո
րիս էլ պարզ է, որ բո լոր ավան դա կան գա ղութ նե րում էլ հիմն ա կան 
ղե կա վա րու թյու նը Դաշ նակ ցու թյունն է, ու մենք դա չենք դարձ նում մեզ 
դրո շակ և պատ րաստ ենք ըն դու նել այ լա խո հու թյուն, այլ հա յացք, բայց 
ազ գա յին հար ցե րում պետք է լի նել հա մախմբ ված»:

Իրանահայերիսոցիալ-ժողովրդագրականկազմը
«Էսօր հա մայն քը մի քիչ ծե րա ցել ա: Ծե րեր կան, որ չու նեն իրենց 

զա վակ նե րը, կա րիք ու նեն ծե րա նո ցում: Կամ այ սօր բա վա կան թվով 
մար դիկ կան, որ առաջ նոր դա րա նի օժան դա կու թյունն են ստա նում: 
Կան, որ փախս տա կան են: Ես փոր ձե ցի հաշ վել այն հայ մարդ կանց 
թի վը, որ պարս կա կան աղ քա տախ նամ կենտ րոն նե րում են, մոտ 28հո
գա նոց ցանկ կազմ վեց: Դրանց մեջ են հաշ ման դամ, մո լի ներ, ծխող ներ 
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և այլն: Կա րե լի է ասել, որ հայ հա սա րա կու թյու նը մի ջին կա րո ղու թյուն
ներ ու նի: Ու նենք նաև մե ծա հա րուստ ներ, որ ազ դե ցիկ են, օրի նակ` 
Ահա րո նյա նի նման մար դիկ բա րե բախ տա բար կան: Տար բեր հա մալ
սա րան նե րում ու նենք 75 – 80 հայ դա սա խոս: Շատ բարձր թիվ է, եթե 
հա մե մա տենք ժո ղովր դի թվի հետ: Բժշկա կան, ֆի զի կա յի, աստ ղա գի
տու թյան ամ բի ոն նե րի հիմն ա դիր նե րը հա յեր էին: Նրանք, ով քեր հա
մայն քի հետ կապ չեն պա հում, զար գա ցած են, գա ղա փա րաց ված չեն, 
ավե լի կղզի ա ցած են: Ցա վա լի է, որ էդ մար դիկ կան, բայց էդ քան դե
րա կա տա րու թյուն չու նեն: Նրանց նե րու ժը գնում ա երկ րին ընդ հա նուր:

Իս կա պես, մենք դեմ քեր ու նե ցել ենք: Հի մա ու նենք եր կու նման 
հայտ նի մար դիկ, մե կը մա հա ցավ վեր ջերս (Դա վու դյան), մյու սը՝ մա
թե մա տի կոս Թու մա նյա նը՝ Թավ րի զից, որ բարձր դիր քի են ու կապ
ված հա մայն քի հետ: Էլ չու նենք նման մար դիկ: էն տեղ նաև ծննդա բե
րու թյան պա կասն է, կամ մեր ըն տա նիք նե րում, ներ կա յիս, մե ծավ մա
սամբ ու նեն մեկ երե խա, ոչ ավել, դա գա լիս ա երևի, մի քիչ էլ երկ րի 
տնտե սու թյու նից, մի քիչ էդ խան գա րում ա, ինձ թվում ա, դժվար է 
կյան քը հի մա ավե լի, բայց ին չու չէ, ար տա գաղթն էլ կա, հի մա էս տար
վա նից մեր դպրո ցից եր կու աշա կերտ են գնա ցել, բայց էդ պես ար ձա
նագր ված տվյալ չկա»:

«Սո ցի ա լա կան առու մով գաղ թօ ջա խը երևի այդ քան էլ չի բա ժան
վում երկ րից: Ինչ երկ րում է, նույ նը հա յե րի հա մար է. կան հա րուստ ներ, 
մի ջին դա սա կարգ: Կա րե լի է ասել, բա րե բախ տա բար, հայ աղ քատ գո
նե ան ցյա լում չի եղել, եթե եղել է, իրեն չի ցույց տվել: Գո նե վեր ջին 30 
տա րի էդ պես չէ, դրա նից առաջ էդ պես էր, այ սինքն՝ պա պից թոռ, եթե 
հայ րը մե խա նիկ է, գրե թե 50 տո կոս, տղան էլ մե խա նիկ էր: Հի մա ամե
նը ու զում են գնան հա մալ սա րան: Սկզբնա կան շրջա նում, երբ հա յե րը 
կենտ րո նա ցած էին, որ պես քա ղա քում ապ րող մարդ՝ ավե լի կրթյալ են 
եղել, հիմն ա կա նում բժիշկ ներ, նկա րիչ ներ, ոս կե րիչ ներ: Հե տո երբ որ 
մուտք են գոր ծում Թեհ րան, ար դեն, որով հե տև ու սում ու նի, ավե լի 
հան գիստ է շփվում եվ րո պա ցու հետ, ավե լի լավ է անգ լե րե նը կամ հիմ
նա կա նում ֆրան սե րե նը, կա րո ղա նում է վերց նել իր վրա նաև մե խա նի
կա կան գոր ծե րը, գոր ծեր, որոնք տեխ նի կա յին են վե րա բե րում, հա յե րը 
կա րո ղա նում են էդ տե ղը գրա վել: Նույ նիսկ էսօր էլ եթե պար սի կի 
հարց նեք` որ տեղ կա րե լի ա մե քե նան լավ սար քել, ան պայ ման կա սի 
հա յի մոտ: Էդ պես հա յերն իրենց անու նը ու նե ցան որ պես լավ մե խա
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նիկ ներ, որ պես թարգ մա նիչ ներ...: Ավե լի շատ են մանր ար հեստ ներ, 
ճար տա րա պե տու թյուն, զու գա հեռ նաև՝ առևտ րի ոլոր տում, իսկ վար
չա կան պաշ տո նյա նե րը շատ ավե լի սահ մա նա փակ թիվ են կազ մում: 
Գի տա կան ոլոր տում կան բա վա կա նին ու սու ցիչ ներ, դա սա խոս ներ, 
բայց հա ջող ված, ակ նա ռու բիզ նես մեն ներ, ըն կե րու թյուն ներ շատ քիչ 
թվով են: Մեր գնա հատ մամբ, քա նի որ ան ցած տա րի նե րին թեհ րա նա
հայ հա մայն քը ավե լի նոս րա ցել է, հե տև ա բար տնտե սա կան առու մով 
ևս պա կա սել է: Նյու թա պես փաս տո րեն իրա նա հա յե րի վի ճա կը ավե լի 
է վա տա ցել»:

«Եր կի րը քա նի որ կրո նա պե տա կան է, իսկ դու քրիս տո նյա ես, հե
տև ա բար ան գամ չոր րորդ կար գի քա ղա քա ցի ես՝ շիա և սու նի մու սուլ
ման նե րից հետ: Բո լոր ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րից չկա մի 
որևէ ազգ, որն ու նե նա խորհր դա րա նում իր ներ կա յա ցու ցի չը, սա կայն 
հա յերն ու նեն եր կու ներ կա յա ցու ցիչ: Բա ցի դա, հա յե րը հիմն ա կա նում 
սպա սարկ ման ոլոր տում են, իսկ եթե դիրք կամ պե տա կան պաշ տոն ես 
ու զում, տեղ չկա քեզ հա մար: Հա մալ սա րան նե րում, օրի նակ, ամե նա
բարձր պաշ տո նը ամ բի ո նի վա րիչն է: 4 ամ բի ո նի վա րիչ ու նենք այ սօր: 
Ամե նագ ռե հիկ երև ույթն այս երկ րում, որ կա րող եմ դի տար կել, այն է, 
որ օրի նակ ոտքդ հա սավ ոս տի կա նու թյուն կամ դա տա րան, ապա քո 
ամե նա մոտ պար սիկ ըն կե րը, ի վեր ջո, եթե զգա, որ դա տա վո րի մոտ 
քե զա նից կպարտ վի, այդ տեղ նոր կդի մի մու սուլ ման չլի նե լու փաս
տին»:

«Տնտե սա պես հա մայն քը տկա րա ցել է, ես կա սեի մար դու ժը գնա
ցել է, ար տա գաղթ է եղել, կրթու թյուն ստա նալ ցան կա ցող երի տա
սարդ նե րը ան մի ջա պես ու զում են գնալ այս տե ղից: Նաև հո գե բա նո րեն 
մեծ մա սամբ մեր երի տա սար դու թյու նը, եթե կա րո ղու թյուն էլ ու նի, 
ապա խու սա փում է պե տա կան հա մա կարգ մտնե լուց, քա նի որ որ պես 
կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն, ար դեն ինքն իրեն դա դար է տա լիս՝ 
մտա ծե լով, որ չեն վերց նի, քա նի որ հայ ենք: Այ սինքն՝ չենք հա մար
ձակ վում մտնել մրցակ ցու թյան մեջ»:

«Մին չև հե ղա փո խու թյու նը այս տեղ մեծ ար տադ րող ներ կա յին 
հա յե րի մեջ, հատ կա պես շի նա րա րա կան, ճա նա պար հա շի նու թյան մեջ: 
Հե ղա փո խու թյու նից հե տո այս գոր ծա րար նե րը լքե ցին եր կի րը, և հայ 
հա մայն քի դե րը այս տնտե սա կան իմաս տով մի քիչ պա կա սեց: Բայց 
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հայ հա մայն քի տնտե սա կան կա րո ղու թյու նը Իրա նի ֆո նին դեռ կա րե լի 
է այն քան էլ ցածր չգնա հա տել: Ընդ հա նուր նյու թա կան կա րո ղու թյուն
նե րը մի ջի նից քիչ բարձր են: Բնա կան ընտ րու թյուն է դա. եթե մի ջա կից 
ցածր կա րո ղու թյուն նե րով մար դը հնա րա վո րու թյուն ու նի գնա լու, մտա
ծում է, որ էս տեղ պետք է մի կերպ ապ րի, ավե լի նա խընտ րում է գնալ 
Նա հանգ ներ և այն տեղ քիչ թե շատ ավե լի լավ ապ րել»:

«Մեծ տե ղա շարժ կա հա մայն քի կազ մում: Ամե նա մե ծա հա րուստ
նե րը երկ րից գնա ցել են, ար դյուն քում մի ջին շեր տը դար ձել է հա րուստ
նե րին փո խա րի նող, իսկ մի ջին խավն իջել է: Այ սինքն՝ այժմ մի ջին խա
վը այն խա վը չէ, որ նախ կի նում էր մի ջին: Այս իմաս տով կա րե լի է ասել, 
որ հա մայն քի քա նա կա կան կազմն է փոխ վել, և այ սօր վա հա րուստ նե
րը այն հա րուստ նե րը չէ ին, որ ժա մա նա կին էին, որոնք, օրի նակ՝ Արա
րատ մար զա վա նի հոգ սը վերց նեն իրենց ու սե րին կամ մի քա նի դպրոց
ներ կա ռու ցեն: Այ սինքն՝ բո լոր կա ռույց նե րը հիմն ա կա նում այս տեղ 
եղել են բա րե րա րու թյան ար դյունք, բնա կա նա բար, ժո ղո վուրդն էլ մի
ջին իր մաս նակ ցու թյունն է ու նե ցել, սա կայն առյու ծի բա ժի նը եղել է 
մե ծա հա րուստ նե րի նը, այն հա րուստ նե րի նը, որոնք այ սօր չկան: Ներ
կա յումս այն մի ջին խա վը, որ այ սօր դար ձել է բարձր խավ, նաև հո գե
բա նո րեն կամ հենց իրենց սո ցի ա լա կան նստված քով էդ տե սա կը չէ, 
որ պես զի լայն բա ցի քսա կը: Թեև կան, գտնվում են բա րե րար ներ, բայց 
նրանք չեն հա մե մատ վի նախ կին նե րի հետ: Ջու ղա յում փոքրինչ տար
բեր է, այն տեղ կա ռույցն այն քան հա րուստ է, որ կա րիք չու նի բա րե
րար նե րի: Այն տեղ հարս տու թյու նը կու տակ վել է ժա ռան գա բար, իսկ 
այս տեղ նոր ձև ա վոր վող է հա մայն քը եղել, այդ իսկ պատ ճա ռով չի ու
նե ցել այդ պի սի հարս տու թյուն: Այս տեղ որ պես թեմ ձև ա վոր վել է 1960 
թվա կա նից, նախ քան այդ կա րե լի է ասել շատ փոքր թիվ է եղել Թեհ
րա նում հա յե րի թի վը»:

«Ազ գա յին ղե կա վար մար մի նը շատ հազ վա դեպ կա րող է բիզ նե սի 
ռիս կին գնալ ազ գա յին հարս տու թյամբ, ին չո՞ւ. քա նի որ, եթե անձ նա
կան հարս տու թյուն է, բիզ նե սի մեջ կա՛մ շա հում ես, կա՛մ պարտ վում ես 
դու: Իսկ եթե ազ գա յին հարս տու թյուն է, և ռիս կի ես դի մում և տա նուլ 
ես տա լիս, ապա հա մար վում ես ազ գի դա վա ճան: Այ դու հան դերձ, ներ
կա յումս մեր հա սա րա կա կան կյան քը հիմն ա կա նում բա րե րար նե րի մի
ջո ցով է բա վա րար վում: Տար բեր մի ջո ցա ռումն ե րի ժա մա նակ գու մար
ներ են հա վաք վում, թե կուզ հա մեստ: Բա րե րա րու թյան ավան դույ թը 
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փաս տո րեն մնա ցել է, սա կայն գու մար նե րը պա կա սե լու հե տև ան քով է 
նվա զել: Պատ գա մա վոր նե րի շնոր հիվ մի քա նի տա րի է՝ ար դեն ու նենք 
պե տա կան բյու ջե ից բա ժին, որը բա ժան վում է մի ու թյուն նե րին, կազ
մա կեր պու թյուն նե րի, դպրոց նե րի վրա, և չի կա րո ղա նում ծախ սը ծած
կել: Այն ավե լի շուտ մեր ներ կա յու թյու նը, մեր հան դեպ վե րա բեր մունքն 
ու դիրքն է ար տա հայ տում: Քա նի որ կա պի տա լը սի րում է ավե լի ապա
հով մի ջա վայր, այդ պատ ճա ռով էլ գնա ցին մե ծա հա րուստ նե րը»:

«Հայ հա մայն քի լի նելն Իրա նում հենց պե տու թյան հա մար է օգ
տա կար: Այդ իսկ պատ ճա ռով շատ խո րա մանկ ռազ մա վա րու թյուն է 
վա րում պե տու թյու նը: Հե տև ա պես պե տու թյունն ին քը այս հա մայն քի 
հա մար ամեն բան անում է, որ դժգոհ չպա հի: Բո լոր պա րա գա նե րում 
այս տեղ հա յու թյու նը ճա նաչ ված է և որ պես փոք րա մաս նու թյուն մտա
ծում են՝ պետք է գոհ մնան: Մա նա վանդ որ այս տե ղի հա յու թյան հնա
րա վո րու թյուն նե րը Իրա նից դուրս հենց նրա շա հե րի ներ կա յաց ման 
առու մով մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն: Նաև եր բեմն օրեն քի դա սա
վո րու թյուն նե րով է այդ պես»:

«Ավ տո մե խա նիկ նե րից սկսած՝ մին չև կա ղա պա րա շի նու թյուն, 
ընդ հան րա պես ինչ ար հեստ ասեք կգտնվեն լա վա գույն նե րը հա յե րի 
շրջա նում, ին չո՞ւ չէ, նաև քան դա կա գոր ծու թյու նը, ոս կե գոր ծու թյու նը, 
ար ծա թա գոր ծու թյու նը, ես ինքս ար ծա թա գործ եմ, բայց հի մա շատ են 
պակ սել հայ մաս նա գետ նե րը: Ան շուշտ, հա յերն ավե լի լավն են, էդ 
իրենք էլ են ասում, ան շուշտ, պար սիկ նե րի մեջ էլ կան լավ մաս նա գետ
ներ, որոնք հա յե րից են սո վո րել իրենց գոր ծը, դրանք հիմն ա կա նում 
Իս ֆա հա նում են, դրանց բո լո րի վար պետ նե րը հա յեր են եղել: Հա ջորդ 
կե տը, որ ու զում եմ շեշ տել, հա յե րին պաշ տո նա պես վար ձատ րե լու 
հարցն է: Որևէ պե տա կան հիմն ար կում, որևէ տեղ հա յը գրանց ված աշ
խա տող չէ, նշված չէ, որ այ սինքն՝ մարդն այս տեղ աշ խա տում է, այս 
պաշ տո նի տերն է: Էդ եղել ա ըն տա նե կան կամ բա րե կա մա կան, մենք 
մա նա վանդ հայ կա կան ար ծա թա գոր ծու թյու նը ու րի շի չէ ինք սո վո րաց
նի: Դա սերն դե սե րունդ փո խանց վել է, արևմ տա հա յե րը, ավե լի ճիշտ՝ 
վա նե ցի նե րը, կա սե ին յա դօղ լի են ու չէ ին փո խան ցի, ինչոր գաղտ նի քի 
նման. ես, իհար կե, վա նե ցի չեմ, բայց իմ հայրս՝ ու խո րագ րու թյանս 
վար պե տը, վա նե ցի նե րից են սո վո րել, օրի նակ՝ իմ քան դա կա գոր ծու
թյան վար պե տը հա մաշ խար հա յին համ բավ ու ներ, մա հա ցել ա, իմ հո
րաք րոջս տղան էր, ու ին քը տղա չու ներ, դրա հա մար էլ ինձ է փո խան
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ցել: Էդ պես բան չկա, որ մարդն էս տեղ 30 տա րի կաշ խա տի, հե տո 
հանգս տի կգնա: Մաս նա գի տա կան, սո ցի ա լա կան կազ մի հետ կապ
ված՝ պետք է ասեմ, որ մեր բարձ րա գույն կրթու թյան տեր մարդ կանց 
թի վը երևի վեր ջին տա րի նե րին աճի մի տում է ցույց տա լիս: Սա կապ
ված է մի շարք հան գա մանք նե րից: Ընդ հան րա պես, հա մաշ խար հա յին 
պրո ցես ներ կան գի տա կան ակա դե մի ա կան հար ցե րի հետ կապ ված, 
որին ան մասն չի Իրա նը ընդ հան րա պես և, բնա կա նա բար, հայ հա
մայն քը՝ մաս նա վո րա պես: Ես էս հար ցին բա վա կա նին հե տա մուտ եմ, 
և հե տև ա բար բարձ րա գույն կրթու թյուն ձգտու մը կա րե լի է ասել ավե
լա ցել է: Ճշգրիտ չեմ կա րող տո կոս նե րով ասել, բայց բա վա կան մեծ 
տո կոս է կազ մում բարձ րա գույն կրթու թյուն ստա ցած նե րի թի վը: Եթե 
նախ կի նում ավե լի ձգտում կար ավե լի բժշկա կան ճյու ղեր կամ ին ժե նե
րա կան, հի մա էս պես տեն դենց նկատ վում է դե պի ավե լի հու մա նի տար 
կամ հատ կա պես IT ոլորտ: Հա յաս տա նում էլ էդ պես է, իրա վա գի տու
թյուն և այլն: Էդ նույն բա նը էս տեղ էլ մո տա վո րա պես գո յու թյուն ու նի»:

«Նյու թա կան վի ճա կով մեծ նա հանջ ենք ու նե ցել՝ սկսած թա գա վո
րի ժա մա նակ նե րից: Այդ ժա մա նակ դո լա րը հաշ վել են յոթ թու ման, 
գնացգնաց այս երե սուն տար վա մեջ դար ձավ երեք հա զար թու ման ու 
դեռ բարձ րա նում է, հի մա ար դեն ավե լի արագ, եթե էն ժա մա նակ տա
րով էր բարձ րա նում, հի մա ար դեն օրա կան է: Դրա մեջ, բնա կա նա բար, 
մենք էլ տու ժե ցինք: Ար ժեզրկ վել է պարս կա կան ամեն ին չը. օրի նակ՝ 
առաջ, որ մեկ պարս կա կան թաս վերց նե իր գնա յիր Անգ լիա, Ամե րի
կա... կար ծում են՝ սա ինչ է, մի մեծ բան է, ու թանկ վճա րում էին դրա 
հա մար, հի մա ոչինչ պարս կա կա նը գին չու նի:

Սո ցի ա լա կան, տնտե սա կան կյան քը, որ ան կում ա ապ րել: Ահ մա
դի Նե ժա թի ժա մա նակ նե րից ար դեն Իրանն ըն կավ հա մաշ խար հա յին 
որոշ գոր ծըն թաց նե րի մեջ՝ էմ բար գո և այլն, և աս տի ճա նա բար, մա նա
վանդ վեր ջին 2 տա րում կտրուկ վա տա ցան պայ ման նե րը, ու հե ռան
կա րում շատ դրա կան բա ներ չեն սպաս վում, բայց ամեն դեպ քում էս 
նոր նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում որոշ հե ռան կար է 
սպաս վում: Հա յե րը կա րող ա որոշ իմաս տով դեռ ավե լի հեշտ են կա րո
ղա նում կրել էդ դժվա րու թյուն նե րը՝ սո ցի ա լա կան, մու սուլ ման նե րի 
հետ հա մե մա տու թյան մեջ: Մենք հի մա չենք կա րող որևէ պե տա կան 
աշ խա տան քի անց նել, թե պետ և ու սու ցիչ, էլ ուր մնաց տնտե սա կան 
ոլոր տում աշ խա տել, սա էլ հե ղա փո խու թյան հե տև անք նե րից է, որով
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հե տև ժա մա նա կին մեզ վար կեր էին տա լիս, իրա վունք ներ ու նե ինք, 
իրենց հա մար մի ջազ գա յին աս պա րե զում լավ քարտ էինք որ պես իս լա
մա կան պե տու թյան մեջ քրիս տո նյա փոք րա մաս նու թյուն, իսկ հի մա 
պայ ման նե րը շատ վատ են, մար դիկ գնում են, և պար սիկ ներն էլ շատ 
լավ գի տեն, թե ոնց են գնում, ինչ քան են մնա ցել, իսկ գնա ցող նե րը բո
լո րը գնում են Ամե րի կա էդ քեյ սե րով»:

«Մեր հա մայն քում ամե նա կա րև որ պաշ տո նը, որ հայ կա րող է 
զբա ղեց նի, պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, խորհր դա րա նի ներ
կա յա ցուց չու թյունն է: Իսկ դրա նից բա ցի, աշ խա տում է ըն դա մե նը մի 
քա նի հայ փաս տա բան: Բա ցա ռիկ ըն դու նա կու թյուն ներ պի տի ու նե
նաս, որ քեզ ըն դու նեն որ պես փաս տա բան (որ պես հայ): Չեն թույլ տա 
մի հայ դառ նա դա տա խազ, ինչ քան էլ կրթու թյուն ու նե նա, տի րա պե տի 
իր մաս նա գի տու թյա նը: Իրանք սա տրա մա բա նում են էս պես, որ իս լա
մը, որ պես գե րա դաս կրոն, դու, որ քրիս տո նյա ես, իս լամ չես, ու րեմն 
կրո նը քո հա վատ քը դեռ թե րի է, և եթե քո հա վատ քը թե րի է, եթե քո 
արյու նի ար ժե քը հա մա պա տաս խան չի մու սուլ ման մար դու արյու նի 
ար ժե քին, դու որ դառ նաս դա տա խազ, ինչ պես ես որո շում կա յաց նե լու 
մի մար դու վրա, որ իրա հա վատ քը քեզ նից ավե լի շատ է: Իրա տրա մա
բա նա կան հիմ քը դա է: Այդ տրա մա բա նու թյամբ մեր ժում են դա տա
խա զի պաշ տո նը: Դա տա խազ դառ նա լու հա մար հստա կա պես օրենքն 
ասում է, որ դու պետք է մու սուլ ման լի նես: Բա ցա ռիկ ըն դու նա կու թյուն
ներ ցու ցա բե րե լու դեպ քում ըն դա մե նը կա րող ես դառ նալ փաս տա բան: 
Իսկ նախ քան հե ղա փո խու թյու նը այս տեղ հա յե րը մեծ դիրք են ու նե ցել, 
մա նա վանդ նավ թա յին ըն կե րու թյուն նե րը. այս տեղ առա ջին խա վը 
անգ լի ա ցի ներն են կազ մել, հե տո՝ մենք, և դրան կապ ված բա վա կա նին 
աշ խա տանք ներ են արել, շատ եկամ տա բեր աշ խա տանք ներ և մեծ 
գոր ծա րան ներ, ար տադ րու թյուն ներ են ու նե ցել: Ան հա մե մա տե լի է, հի
մա նավ թա յին ըն կե րու թյուն նե րում հայ չկա, եթե կա էլ՝ ուղ ղա կի աշ
խա տող ներ են, և, ընդ հան րա պես, պե տու թյունն իր ձեռ քը դրել է առա
ջին օղա կի վրա, կրո նա կան հար ցերն ավե լի շեշ տա կի են դար ձել, ու 
հի մա, եթե ու զես էլ, հնա րա վո րու թյուն չկա սո վո րա կան աշ խա տո ղից 
ավե լի բարձ րա նա լու, ինչ պես նաև էլ ցան կու թյուն էլ չկա, որ գի տես 
ամեն քայ լին պետք է լար ված, զգույշ լի նես, կրո նիդ հա մար և այլն…
Բայց ես գտնում եմ, որ հա տուկ մի տում չկար այս ամե նի մեջ, դա ուղ
ղա կի իրենց խիստ կրո նա կան հա յաց քի ար դյունք էր… Որով հե տև 
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հար ցը մի այն տնտե սու թյու նը չէ, ավե լի շուտ սո ցի ա լա կան ոլոր տը 
մաք րելն է առաջ նա յին, և էդ օրենք ներն ավե լի շատ իրենց վե րահս կե
լու հա մար են, մենք գո նե մեր տա րած քում ազատ ենք»:

«Հի մա հա յե րը ավե լի շատ ծա ռա յու թյան, սպա սարկ ման ոլոր
տում են, և, իհար կե, ար հես տա վո րու թյան մեջ: Յու րա քան չյուր պար
սիկ պատ րաստ է մի ավել դրամ ծախ սել, բայց իր մե քե նան սար քել հայ 
վար պե տի մոտ: Այդ վե րա բեր մուն քը հա յե րի հան դեպ կա, եկել է հնուց, 
ու մենք կա րո ղա ցել ենք պա հել այդ կար ծի քը մեր մա սին: Իրենք են 
ասում, որ հա յե րը սուտ չեն խո սում, ճշտա պահ են, ազ նիվ են: Ինչ որ է, 
հա յե րին այս տեղ իրոք շատ լավ են վե րա բեր վում: Պե տու թյան կող մից 
էլ մեզ բա վա կա նին բարձր են վե րա բեր վում, նյու թա կան օժան դա կու
թյուն են հատ կաց նում, այ սինքն՝ նման բան ու րիշ ոչ ոքի հան դեպ չեն 
անում: Օրի նակ եմ ասում՝ նա խորդ ամ սում մեզ բա վա կա նին նյու թա
կան օգ նու թյուն է տրա մադ րել պե տու թյու նը»:

Կրթությունը
 «Եթե սրա նից 40 տա րի առաջ հայ կա կան դպրոց նե րում աշա կեր

տու թյան թի վը 11.000 էր հաշվ վում, այ սօր դրա մեկ եր րոր դի չափ է: 
Հա ջորդ կե տը հայ կա կան լեզ վի պաշ տո նա կան դա սա վան դումն է 
դպրոց նե րում: Մենք էսօր մեր հայ կա կան դպրոց նե րում հայ կա կան լե
զուն դա սա վան դում ենք, բայց ու րիշ առար կա յի ան վան տակ, կող քից: 
Երե խան էլ նա յում է, տես նում՝ դրա թվան շա նը չի ազ դում իրա ար
դյունք նե րի վրա, տար վա վեր ջը հա յե րե նը սո վո րիչսո վո րի, թվան շա
նը ստա նաչստա նա, բան չի փոխ վի, շա հագրգռ վա ծու թյուն չու նի: Հե
տո ոչ ոք քեզ նից չի հարց նում` դու հա յե րեն սո վո րե՞լ ես, թե՞ ոչ, թվան
շան ստա ցա՞ր, թե՞ ոչ: Հե տո դա քեզ ու րիշ տեղ պետք չի գա լիս: Իսկ սա 
լուրջ պատ ճառ է ընդ հան րա պես հա յե րե նը չսո վո րե լու հա մար:

Էսօր մեր հա մայն քում գրե թե բո լոր մեր երե խե քը, եթե դի մեք, չեն 
կա րող մեկ էջ հա յե րեն գրել: Իհար կե, դա ու նի նաև ներ հա մայն քա յին 
ու րիշ պատ ճառ ներ, որը խո սում է մեր կրթա կան խորհր դի և մեր առաջ
նոր դա րա նի մո դե լի մա սին: Մեր ազ գա յին իշ խա նու թյան մեջ մար դիկ 
պաշ տոն ներ չեն զբա ղեց նում հա նուն նրա, որ իրանք ու նեն հա մա պա
տաս խան ար ժա նիք ներ: Պաշ տոն ներ են ստանձ նում հա մա պա տաս
խան նրան, որ ու նեն քա ղա քա կան հա կումն եր: Եթե էս տեղ ես աշ խա
տում եմ որ պես հաշ վա պահ ոչ թե նրա հա մար, որ ես լավ հաշ վա պահ 
եմ, նրա հա մար, որ ես հակ ված եմ էն կու սակ ցու թյա նը, որը ազ դե ցու
թյուն ու նի հա մայն քա յին կա ռույց նե րի մեջ»:
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«Մենք ու նենք հայ փոխ տե սուչ, իսկ տե սուչ նե րը հիմն ա կա նում 
պար սիկ ներ են, և, եթե եսա սի րու թյուն չեք հա մա րի, մենք ենք տնօ րեն
նե րը, քա նի որ նրանք ուղ ղա կի ներ կա են որ պես պե տու թյան կող մից 
մար դիկ դպրո ցում, եթե ոչ հիմն ա կան աշ խա տանք նե րը, ամեն բան 
փոխ տե սուչ ներն են անում: Իսկ մենք ու նենք նաև հա յոց դպրոց ներ, 
որ տեղ և՛ տե սու չը, և՛ փոխ տե սու չը հայ են, օրի նակ՝ թա ղա մա սում ու
նենք դպրոց ներ, որ տեղ հայ տնօ րեն ներ են, օրի նակ՝ Թով մա սյան միջ
նա կար գի տե սու չը հայ է, տի կին Սա թոն, որ նաև ու նի հայ փոխ տե սուչ: 
Հայ փոխ տե սու չը պա տաս խա նա տու է հա յոց լեզ վի, հա յոց պատ մու
թյան, կրո նի դա սա վանդ ման հա մար, էդ բո լո րը մեր հսկո ղու թյան տակ 
պի տի լի նեն, հայ ու սու ցիչ նե րի հսկո ղու թյան տակ, ես պա տաս խա նա
տու եմ նրանց աշ խա տան քին, պա տաս խա նա տու եմ աշա կերտ նե րի 
դաս տի ա րա կու թյան, հա յե ցի դաս տի ա րա կու թյան աշ խա տանք նե րում: 
Տնտե սա կան մա սը գնում է ար դեն ծնո ղա կան խորհր դի հսկո ղու թյան 
տակ, մեր հա յոց դպրոց նե րում ծնո ղա կան խոր հուրդն է... էդ ամ բողջ 
գու մա րը, թո շա կը, որ ստա նում են, տնօ րի նում են ծնող նե րը, լրիվ 
իրանց ձեռ քի մեջ է, ու նրանք են կրթա կան խորհր դի հետ կա պի մեջ՝ 
հա շիվն ե րի առու մով, և տես չու հու (պար սի կի) մոտ ոչ մի գու մար չկա, 
էդ առու մով նաև ին քը բան չու նի անե լու, ուղ ղա կի առա ջարկ ներ է տա
լիս կամ կա պը որ պես դպրո ցի և պե տու թյան, եթե կան ընենց խնդիր
ներ, որ պետք ա լի նում դպրո ցին»:

«Մին չև եր կու տա րի առաջ ու նե նում էինք պե տու թյան կող մից 
օժան դա կու թյուն, բայց շատ չնչին, ասենք, օրի նակ, տա րե կան մի գու
ցե մի 700000 թու ման, էդ էլ եթե տա յին, բայց չէ ին տա լիս, օրի նակ՝ մեր 
դպրո ցի աշա կեր տու թյան թի վը 202 հո գի է, ու էդ գու մարն ամ բողջ մեկ 
տար վա հա մար ոչինչ է, մենք դրա նից մի այն վճա րում էինք հո սան քը, 
գա զը, ջու րը, էլեկտ րա կա նու թյու նը, բայց հի մա ար դեն ան ցյալ տար
վա նից դա էլ չեն տա լիս, իրենք գի տեն, որ հայ դպրոց նե րում մենք թո
շակ ենք ստա նում, քա նի որ պարս կա կան դպրոց նե րում դա ար գիլ ված 
է, նկա տի ու նեմ պե տա կան, ոչ շա հա դի տա կան դպրոց նե րը, իսկ շա
հա դի տա կան նե րը ինչ ու զում անում են, քա նի որ պե տու թյա նը չի կապ
վում, և մեծ գու մար ներ են ստա նում, մի քիչ էլ ասենք որա կը ավե լի 
բարձր է:

Բնա կա նա բար, մենք ու նենք նույն պարս կե րեն առար կա նե րը 
նույն ժա մե րով, բայց մենք դրան ցից մի քիչ կրճա տում ենք, ավե լաց
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նում ենք հա յե րե նը, դա, իհար կե, օրի նա կան է, մեր կրթա կան խոր
հուրդն ու նի դրա թույլտ վու թյու նը: Այդ ծրագ րի մեջ տե ղա վո րում ենք 
հա յե րե նը, տար րա կան օղա կում (մենք ու նենք տար րա կան, ու ղե ցույց և 
միջ նա կարգ օղակ՝ մին չև ան ցյալ տա րի, ան ցյալ տար վա նից ու ղե ցույ
ցը հա նել են և տար րա կա նին մի աց րել մին չև վե ցե րորդ դա սա րա նը՝ 
նա խորդ հին գե րոր դի փո խա րեն և եր կուերեք տա րի ներ, այ սինքն 
մենք երե խա նե րին պա հում ենք մին չև վե ցե րորդ դա սա րան, հե տո ու
ղար կում ենք միջ նա կար գի առա ջին բա ժին, հե տո միջ նա կար գի երկ
րորդ բա ժին՝ մին չև դիպ լո մը), մենք ու նենք ութ ժամ հա յե րեն, ութ հատ 
40 – 45րո պե ա նոց դա սեր, հա յե րեն ասե լով կհաս կա նանք հա յոց լե զու, 
գրա կա նու թյուն, կրոն, պատ մու թյուն, շա րադ րու թյուն. Իսկ էդ տեղ 
սեղմ վում են պարս կե րեն դա սե րը հա յոց դպրոց նե րում, չի պակ սում, 
ուղ ղա կի մի քիչ սեղմ են պա րա պում: Մեզ մոտ հի մա կան աշա կերտ
ներ, որ լավ են կար դում, շատ լա վը կա՝ հայ աշա կերտ հայ դպրո ցի 
մեջ, ար դեն տանջ վում է, որով հե տև չու նի մրցա կից, էդ հա մա կար գը 
նոր մալ չի պահ պան վում: Եթե հա մա կար գը իրեն կա րո ղա նա ճիշտ 
պահ պա նել, ստեղ ծի մրցակ ցու թյուն, հայ կա կան դպրոց նե րը վեր ջին 
տա րի նե րին հաս կա ցան, որ պի տի մաս նակ ցեն անց կաց վող օլիմ պի ա
դա նե րին: Եթե դու էս երկ րում հա մա կար գի մեջ ես ու չես մաս նակ ցում 
էս երկ րի օլիմ պի ա դա նե րին... Վատ չի, մի եր կու ար դյունք ներ կան, 
բայց կա րող էր ավե լի լավ լի ներ: Հա յե րը մե ծավ մա սամբ լավ կար դա
ցած են պարս կա կան դպրոց նե րում, որ տե ղա փո խես հայ կա կան 
դպրոց, երևի մրցա կից չեն ու նե նա, բայց էն տեղ մրցակ ցու թյան դաշ
տում են հայտն վում, որ փոր ձում են իրենց ու ժե րը: Հե տո պետք է 
մրցակ ցեն պե տա կան հա մալ սա րան ներ ըն դուն վե լու հա մար: Մրցակ
ցու թյու նից դուրս մնա ցած նե րը գնում են երկ րոր դա կան, եր րոր դա կան 
հա մալ սա րան ներ»:

«Հա յաս տա նի հետ մեր ամե նա մեծ խնդիրն ուղ ղագ րու թյունն է, 
տար բե րու թյու նը շատ է նե ղաց նում, շատ է խան գա րում, ան ձամբ ես իմ 
անձ նա կան ճամ փոր դու թյուն նե րով որ գնում եմ, ճամպ րուկս լրիվ, ամ
բող ջու թյամբ գիրք ա, բայց էս տեղ ուղ ղա կի չեմ կա րող հանձ նել աշա
կեր տին, քա նի որ նա շփո թում է, մենք էս տեղ թե լադ րում ենք ու րիշ 
ձև ով, բայց, այո, ին չո՞ւ չէ, մենք ստա նում ենք գրքեր, իհար կե... Աշա
կերտ նե րի թիվն ամեն տա րի նվա զում է: Ցա վոք սրտի, ես, ի մի ջի այ
լոց, պատ գա մա վո րա կան խորհր դի ան դամ եմ նաև, ան ցյալ շրջա նում 
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եղել եմ դի վա նի ան դամ, ներ կա յումս, որ պես ան դամ, էդ ման րա մաս
նու թյուն նե րին մի քիչ ավե լի տե ղյակ եմ, ու րեմն ամեն տա րի տա սը 
տո կո սով իջ նում է մեր աշա կեր տու թյան թի վը, ընդ հա նուր հա մայն
քում, բայց դա մի այն ար տա գաղ թը չի: Կա րև որ են լե զուն, եկե ղե ցին, 
կրո նը, ըն տա նի քը: Այս տեղ կտես նեք երե խեքն իրար հետ պարս կե րեն 
են խո սում, չեն կար դում, չեն ու զում մտնել մի ու թե նա կան կյանք: Այս 
առու մով շատ նա խան ձում եմ Հա յաս տա նի երի տա սար դու թյա նը, շատ 
լավ, հա մար ձակ, առա ջա դեմ ու պա հան ջա տեր երի տա սար դու թյուն ու
նենք: Ասեմ, որ ես նաև Մեջ լի սի կրթա կան հանձ նա ժո ղո վի մեջ եմ, հե
տև ա բար գի տեմ, թե Իրա նում ինչ պես է անց նում: Նա խա բու հա կան 
կրթու թյու նը՝ տար րա կա նը, միջ նա կար գը, ավե լի լավ հիմ քե րի վրա է 
դրված Հա յաս տա նում, ավե լի լավ ա իրա կա նաց վում: Տղաս 13 տա րե
կան է: Եթե դուք 13 տա րե կան աշա կեր տին հա մե մա տում եք այս տե ղի 
13 տա րե կա նի հետ, հատ կա պես հայ աշա կեր տին, զգում եք, որ տար
բե րու թյու նը շատշատ է՝ և՛ գի տու թյան մա կար դա կի իմաս տով, և՛ ընդ
հա նուր գի տե լիք նե րի բազ մա զա նու թյան:

Իրա նի բու հա կան հա մա կար գը, հա մալ սա րա նա կան իրա վի ճա կը 
ի սկզբա նե բարձր մա կար դա կի վրա են: Դա սա խոս նե րի վար ձում են, 
չեն գրան ցում: Պաշ տո նա կան աշ խա տող չեն: Ծայ րա հեղ դեպ քում` 
պայ մա նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն է: Գլխա վոր պատ ճառն էն է, որ 
18ից է, դրա հա մար մա կար դա կը ու րիշ է: Էն տեղ դա սա վան դել եմ, էս
տեղ էլ տա րի ներ դա սա խոս եմ, եթե հա մե մա տում ես՝ տար բե րու թյուն
նե րը շատ ակն հայտ են: Օրի նակ, էս տեղ առար կա ներ կան որ պես 
մաս նա գի տա կան, որ էն տեղ ընդ հան րա պես չեն լսել էդ մա սին: Հա
յաս տա նում չկա գրա կա նու թյուն: Էս տեղ հա յա գի տա կան ամ բի ո նում 
հա յոց պատ մու թյուն ու իրա նա հայ պատ մու թյուն եմ դա սա վան դում, 
հա յոց պատ մու թյու նը, որ ամե նա ծեծ վածն է Հա յաս տա նում, փոր ձում 
եմ, նոր մո դեռն բա ներ չես կա րո ղա նում գտնել: Մա նա վանդ ին տեր նե
տում մաս նա գի տա կան գրքեր հա յե րե նով գո յու թյուն չու նեն: Չեմ էլ կա
րող էս հար ցում մե ղա վոր փնտրել, որով հե տև 3մի լի ո նա նոց պե տու
թյուն է, շու կան շատ փոքր է: Ընդ հան րա պես մեզ մոտ չկա ըն թեր ցա
նու թյան սե րը, և դրա պա տաս խա նա տուն ևս Դաշ նակ ցու թյունն ա: 
Եր բեք իրա հա մար հա մայն քի իս կա կան աճը և առա ջըն թա ցը իրա 
առաջ նա հեր թու թյու նը չի եղել:

Սրա ար դյուն քում որա կազրկ վել ա մեր եկե ղե ցին, դպրո ցը, մի ու
թյու նը, որի ար դյուն քում որա կազրկ վել ա սե րուն դը: Էսօր մեր հայ 
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աշա կեր տը հա յե րեն չի խո սում, մա քուր հա յե րեն չի գրում, չի կա րող 
կար դա: Դպրո ցը որակ չու նի: Մտեք հայ կա կան դպրոց՝ թուղթ բա ժա
նեք պա տա հա կան աշա կերտ նե րի, խնդրեք տա սը նա խա դա սու թյուն 
շա րադ րու թյուն գրի մոր հա մար, հե տո տա րեք կար դա ցեք դա, տե սեք 
բո վան դա կու թյու նը, որա կը, միտ քը, հե տո կպատ կե րաց նեք հայ կա կան 
դպրո ցում մեր դաս տի ա րա կած հայ աշա կերտն ինչ որակ ու նի: Ին չո՞ւ, 
որով հե տև ղե կա վար վում ա էն կրթա կան խորհր դի կող մից, որը աշ խա
տան քի ա հրա վիր ված էն թե մա կան խորհր դի մի ջո ցով, որը ընտրվել ա 
էն պատ գա մա վո րա կան խորհր դի մի ջո ցով, որին ազ դում ա կամ են
թար կում ա Դաշ նակ ցու թյու նը, որը ընդ հան րա պես մտա հոգ ված չէ հա
մայն քի շա հե րից»:

«Եր բեմն որոշ հար ցե րի մա սին ես ինքս կողմ եմ պարս կե րեն լեզ
վով խո սել, որ ասե լի քը տեղ հաս նի, եթե դա բխում է ազ գա յին շա հե
րից, բայց պարս կե րեն էլ կիրթ խո սա: Իսկ եթե ո՛չ հա յե րենդ ա հա յե
րեն, ո՛չ պարս կե րենդ ա պարս կե րեն, ըն կե րու հիդ պար սիկ ա, 100 տա
րի հե տո լավ պատ կեր չենք ու նե նա: Հա յաս տա նի ներ կա յու թյու նը մեր 
ու սումն ա կան հա մա կար գում գո յու թյուն չու նի, չի ու նե ցել ան ցյա լում: 
Հայ գրա կա նու թյու նը գա լիս էր սահ մա նա փակ, մեկեր կու խա նութ 
կար:

Իսկ հայ դպրո ցում ինչ որ կա րե լի էր՝ դրվում էր, իսկ դա սագր քե րը 
ար վում էին հին տար բե րա կով, պահ վում էր հին ուղ ղագ րու թյու նը` մես
րո պյան, քա ղա քա կան պի տա կա վո րում տա լով հայ գրա կա նու թյա նը, 
մշա կույ թին: Վեր ջին շրջա նում փորձ արե ցին մեր թե մա կան խորհր դի 
կող մից... փոր ձե ցին հայ դա սագր քե րը կազ մել` հաշ վի առ նե լով հա յաս
տա նյան փոր ձա ռու թյու նը: Բայց փայ լուն բան չի ստաց վել, բա վա կան 
սխալ նե րով, քե րա կա նա կան նույ նիսկ:

Դժբախ տա բար, հայ դպրո ցի մա կար դա կի ցածր լի նե լը ազ դում է, 
որ հա յե րի ներ կա յու թյու նը պե տա կան հա մալ սա րան նե րում, բու հե րում 
ու նենք հատ ու կենտ հայ ու սա նող ներ: Ոչ պե տա կան հա մալ սա րան նե
րում` իրենց մա կար դա կով երկ րորդ, եր րորդ կար գի հա մալ սա րան նե
րում, շատ ու նենք: Բայց ու սու ցիչ նե րը ցածր մա կար դակ ու նեն, որոնց 
ըն դու նող նե րը ընտ րում են իրենց թայ ֆա յա կան, բա րե կա մա կան շրջա
նա կից: Դպրոց ներն էլ դա սա կարգ ված են, կան որ քննու թյամբ են ըն
դու նում աշա կերտ նե րին, որոշ ներն ավե լի գու մար են ստա նում: Մեր 
դպրոց նե րը, կա րե լի է ասել, որ պե տա կան դպրոց նե րից մի քիչ ավե լի 
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գու մար ստա նում են, որոշ պաշտ պան վա ծու թյուն են ու նե նում և՛ պե
տա կան կող մից, և՛ ազ գա յին կա ռույ ցի կող մից: Բայց ար դյուն քում վար
չա կա նո րեն ճիշտ չեն վե րա բեր վում դպրո ցի հետ, աշա կեր տու թյան 
հետ:

Մենք պարս կա խոս չենք: Ըն տա նի քում հա յը հա յի հետ խո սում է 
հա յե րեն, բայց աղա վաղ ված հա յե րեն: Պարս կե րեն բա ռա պա շարն 
ավե լի է շա տա նում, հա յե րեն բա ռա պա շա րը պա կա սում է: Դպրոց նե
րում դա սա վանդ ման հա մա կար գը, եթե ճիշտ ձև ով դրվի...: Ման կա
պար տե զից մին չև նա խակր թա րան և տար րա կան կա րե լի ա ստեղ ծել 
հա յե րեն բա ռա պա շա րը: Մեր կրթա կան հա մա կար գի մեջ մաս նա գետ 
չու նենք: Երկ րի մասշ տա բով ու նենք ման կա վար ժու թյուն, լեզ վա բա նու
թյուն սո վո րած ան հատ ներ, բայց չեն նե րառ վում մեր կրթա կան հա մա
կար գի մեջ: Ոչ մաս նա գետ ան հատ ներն են աշ խա տում հա մա կար գի 
մեջ: Էսօր հայ ըն տա նիք ներ կան, որ չեն վստա հում մեր հայ կա կան 
դպրոց նե րի որա կին, իրենց երե խա յին տա նում են պարս կա կան 
դպրոց: Ասում է՝ երե խաս պի տի գնա հայ կա կան դպրոց, հա յե րեն չսո
վո րի, պարս կե րեն էլ լավ չսո վո րի: Թող գնա պարս կա կան դպրոց, 
պարս կե րե նը լավ սո վո րի, հա յե րենն էլ իր իմա ցա ծի չափ տան մեջ 
կբա վա րա րի: Սա բխում է նրա նից, որ եթե դուք լավ ու սու ցիչ եք, ձեզ 
չեն ներգ րա վում հայ կա կան դպրո ցում, ներգ րա վում են նրանց, որ 
իրենց հակ վա ծու թյունն ու նեն քա ղա քա կան, կա րև որ չի, որ լավ չի դա
սա վան դում»:

Մշակութայինկյանքը
«Պարս կաս տա նում հա յե րը իրենց հետ ու նե ցել են նաև իրենց քա

ղա քակր թու թյու նը հա տուկ, էս հա տուկ քա ղա քակր թու թյու նը, տար բե
րու թյու նը պարս կա կա նի հետ ու նաև նմա նու թյու նը, իր հետ բե րել են 
հա յե րը: Մար դիկ հա յե րին բարձր են դա սել մշա կու թա պես, իրենց ու նե
ցած...: Թարգ մա նու թյան ար վեստն առա ջին ան գամ հայ մարդն է այս 
եր կիր բե րել, թատ րոն հայ մարդն էա ռա ջին ան գամ հիմն ադ րել: Թատ
րո նի մեջ առա ջին ան գամ կա նայք խա ղա ցել են` կնոջ ու մար դու դե րե
րում: Հե տո սո վո րեց րել են, որ նրանք նաև խա ղան:

Հա յե րի ներ կա յու թյու նը երկ րի տար բեր պատ մա կան շրջան նե
րում տե ղի ու նե ցած հե ղա փո խու թյուն նե րում, ասենք սահ մա նադ րա
կան հե ղա փո խու թյուն, նաև տար բեր պա տե րազմն ե րում, հա յե րի 
ներդ րու մը կա պի և այլ սիս տեմն ե րի մեջ այն քան հզո րաց ված է տար
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բեր տե ղե րում, և ամեն տեղ ներ կա յու թյուն կա, որ ինք նա բե րա բար, 
մե կը եթե հայտն վում է, հար գանք է առա ջա նում: Մենք հե ղա փո խու
թյու նից առաջ.... եթե պարս կա կան որևէ ֆիլմ էկ րան էր գա լիս, չէր կա
րող հայ մար դու անուն չլի ներ, նույ նը տե լե վի զի ո նի մեջ, տար բերտար
բեր տե ղեր: Պար սիկ ժո ղովր դի հա մար առա ջին դա սա գիր քը հայն է 
ստեղ ծել: Բայց այժմ էս տեղ ամեն հար ցե րը՝ սո ցի ալտնտե սա կան, 
մշա կու թա յին և այլն, բո լո րը հա յա պահ պա նու թյան ավան դա կան մե
խա նիզ մից են կախ ված: Հա յա պահ պա նու թյան սիս տե մը հիմն ված է 
փակ հա մա կար գի տե սու թյան հիմ քե րի վրա, այ սինքն՝ սիս տե մը գետ
տո յաց նում ես, որ պես զի պա հես քո ազ գա յին ինք նու թյու նը: Սա գոր ծել 
ա երևի մին չև ան ցյալ դար: Երբ որ ար դեն հա ղոր դակ ցա կան մի ջոց նե
րը իրենց... հսկա յա կան թռիչք ներ են տե ղի ու նե ցել, ին ֆոր մա ցի ա յի 
փո խա նակ ման մեծ մե խա նիզմն եր են առա ջա ցել, փակ սիս տե մը ընդ
հա նուր դի նա միկ մի ջա վայ րում սկսում է փլուզ վել, մա նա վանդ, եթե 
հա մա ռում ես փակ պա հել: Բաց սիս տեմն ա կա րո ղա նում զար գա ցում 
ապ րել: Օրի նակ, բաց սիս տե մին դուք Հա յաս տա նում նա յեք որ պես 
խորհր դա յին են թա հա մա կարգ, թե ինչ պես երաժշ տու թյան բնա գա վա
ռում ջա զի պայ թյու նի ար դյուն քում Հա յաս տա նում ծրագ րա յին երաժշ
տու թյուն ա...»:

«Մենք ազ գո վի կար ծես կորց րել ենք մեր որակ նե րը՝ բարդ սիս
տեմ ու նե նա լու էդ որակ նե րը կորց րել ենք: Եվ հի մա իրա նա հայ հա
մայն քը հա յա պահ պա նու թյան գոր ծը դեռ էն նախ կին իներ ցի ա յով ա 
իրա կա նաց նում: Չգի տենք՝ բաց ենք, փակ ենք: Ես բաց սիս տեմ նկա
տի չու նեմ հա րա բե րու թյուն նե րի մի հսկա յա կան ոլորտ պար սիկ նե րի 
հետ և այլն, դա եթե լի նի, մեջ տե ղից կգնանք, բայց մշա կու թա յին իմաս
տով մենք շատ բան ու նենք ասե լու: Ար վես տի բազ մա թիվ ճյու ղե րի 
ավան գարդ նե րը հա յեր են եղել:

Իրա նի մշա կու թա յին աշ խար հում մեծ դի նա մի կա կա, և պետք է 
բաց վես: Օրի նակ, մենք բազ մա թիվ ազ գա յինհայ րե նա սի րա կան եր
գեր ու նենք, բայց մի հատ երգ իրա նա կան հայ րե նա սի րու թյան մա սին 
մեր բո լոր եր գե րից ավե լի մեծ փի լի սո փա յու թյուն ա փո խան ցում լսո
ղին: Մենք էդ մա կար դա կի երգ չենք կա րո ղա ցել հո րի նել: Եվ սա ին չի 
մա սին ա խո սում, որ մենք փոքր ենք, փակ ենք, և զար գա ցում չի ար ձա
նագր վում: Օրի նակ՝ մեր թատ րոնն ար դեն մա հա ցել է, իրա նա հայ 
թատ րո նը, որ ժա մա նա կին այս երկ րում ավան գարդ ենք եղել: Ես 
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առա ջար կել եմ էս տեղ հայ կա կան դպրոց նե րի աշա կերտ նե րին էքս
կուր սիա տա նել պարս կա կան թատ րոն, որ եթե հայ կա կանն էլ չեն մա
տու ցում, գո նե թատ րո նի մշա կույթ ձեռք բե րի, հաս կա նա՝ ինչ ա թատ
րո նը, և եթե սի րի ու ու զե նա, ար դեն հայ կա կա նը կստեղ ծա գոր ծի: Ար
դեն երի տա սար դու թյու նը թատ րոն չի գնում, հատ կա պես դրա մա, մի
այն ան մա կար դակ կո մե դիա, իրա նա հայ հա մայն քի կա տա կա յին բան, 
գնա՝ մի քիչ հռհռա: Մի քիչ տար բեր են պա րար վես տը և եր գը: Երգ
չախմ բեր, եր գիչ ներ են գա լիս Հա յաս տա նից, դա սրա հը լցնում ա: Հայ 
երաժշ տու թյու նը դեռ պահ պա նում ա իրա գրավ չու թյու նը, թեև ռա բիզ
մա բիզ նե րը խառն վում են, բայց ես ռա բիզ ներն էլ եմ սի րում, թող գո նե 
էդ ձև ով»:

«Հա ջորդ պա հան ջը, որ միշտ դնում ենք, հայ կա կան հե ռուս տա ա
լիքն է, որ մենք կա րո ղա նանք մեր դե րա կա տա րու թյու նը տար բեր 
առա ջա դի մու թյուն նե րի մեջ գո նե..., այ սինքն՝ հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ սեր տաց ման նպա տա կով: Այ սինքն, եթե մի օր ան պայ ման հայ կա
կան հա մայն քին տրա մադր վի հա յա լե զու հե ռուս տա ա լիք, մենք էդ տեղ 
չենք ու զում տա րա կար ծու թյուն նե րի դաշտն ընդ լայ նել, մենք ան պայ
ման ու զում ենք խո սել մի ա վոր ման մա սին, մշա կույթ նե րի սեր տաց
ման, հա մա գոր ծակ ցու թյուն նե րի մա սին:

Օրի նակ, ազե րի նե րը եր բեմն որոշ նա հանգ նե րի որոշ հե ռուս տա
ա լիք նե րի մեջ ու նեն որոշ ծրագ րեր, որը տրվում է հենց ազե րի լեզ վով 
կամ թուր քե րե նով: Բայց նման հնա րա վո րու թյուն չկա հա յե րի հա մար: 
Ոչ մի հե ռուս տա ա լի քում հայ կա կան որևէ հա ղոր դում չու նենք կամ հա
յա լե զու եր բևէ ֆիլմ, ծրա գիր, զրույց չու նենք: Որոշ թե մա ներ կան, որ 
ժո ղո վուր դը և կու սակ ցու թյու նը նույն կար ծի քի են: Օրի նակ` ապ րիլ  
24ը: Թեև իրենք փոր ձում են ապ րիլ 24ն էլ դաշ նա կաց նել, «Ակոս» 
թեր թի խմբա գիր Հրանտ Դին քով, էդ ամեն ան ցյա լով կա րե լի ա մտա
ծել, թե ինչ քա ղա քա կան ուղ ղու թյուն ու նի, ինչ տրա մա բա նու թյուն ու նի, 
հե տո որ մա հա նում ա, Հրանտ Դին քի նկարն առ նում են ձե ռը, որ Դին
քին դաշ նա կաց նեն:

Ապ րի լի 24ի հա մա հա վաք են կազ մա կեր պում բո լոր քա ղա քա
կան ու ժե րի ջան քե րով, բո լոր կա ռույց նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րով ու 
ջան քե րով, ազ գա յին բյու ջեն ծախ սում են: Հա մա հա վա քին վեր ջը ֆի
դա յա կան դաշ նակ ցա կան եր գեր են եր գում, դաշ նա կաց նում են հա մա
հա վա քը: Հա ջոր դը մշա կույ թի շա բաթն է, որ կազ մա կերպ վում է բո լո րի 
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կող մից: Նախ և առաջ, մա մու լի հրա տա րակ վե լը Սփյուռ քում ինք նին ... 
է, որով հե տև էս տեղ Հա յաս տան չէ: Երբ որ հայ կա կան հո ղա տա րած
քից դուրս ես հայ կա կան մա մուլ տա րա ծում, ինք նա բե րա բար հայ մշա
կույ թը, հայ գի րը, հայ գրա կա նու թյուն ես տա րա ծում: Դրա նով ինք նա
բե րա բար քա րո զում ես, հայ կա կան, հա յաս տա նյան լուր ես տա լիս հայ 
մար դուն, հայ մարդ կանց մի ջև հայ կա կան կապ ես պա հում, հայ մշա
կույ թի, հայ լեզ վի, հայ գրի պահ պան ման կա րև որ դե րա կա տա րու
թյուն: Պարս կաս տա նում կի նո յի, պա րի, թատ րո նի, երաժշ տու թյան 
հիմն ա դիր ներն էլ հա յերն են: Այ սօր այդ դաշ տը ար դեն հա յե րը չու
նեն»:

ԶԼՄ-ները
«Դրա կող քին էսօր վա նաև նոր հաս կա ցո ղու թյամբ ին տեր նե տա

յին կայ քէ ջե րի ներ կա յու թյու նը կա: Դժբախ տա բար, մեզ մոտ չկա հե
ռուս տա տե սու թյուն, բայց ռա դիո կա, որ պե տա կան է, բայց հա յե րեն 
ինչոր ծրագ րեր կան: Որոշ չա փով ներ կա յաց նում է հայ կա կան մշա
կույ թը: Այ սօր ար դեն կան նաև հա յաս տա նյան կա նալ նե րը, դժբախ
տա բար իրենց որոշ այ լան դա կու թյուն նե րով հան դերձ, բայց այ դու հան
դերձ, բա վա կան ազ դել է մեր հա մայն քի վրա: Կա րող եմ ասել բա վա
կան փոխ վել է, մինչ այդ մեր հա մայն քում կա սեի շատշատ բար բառ
ներ ու նե ինք, հի մա սկսել են բո լո րին մի ա տե սակ դարձ նել: Մինչ էդ 
դե րա կա տա րում ու ներ մա մու լը: Հի մա նոր սե րուն դը, դժբախ տա բար, 
նույն հա մա կար գի հի վան դու թյան հե տև ան քով, էն պես չի տի րա պե
տում հա յե րե նին, ավե լի շատ հան գիստ է խո սում պարս կե րեն: Հան դի
պեք դպրո ցա կան նե րի հետ և իրենց հետ փոր ձեք խո սել հա յե րեն, 
իրենք կլսեն, կփոր ձեն հաս կա նալ, հե տո նաև հա յե րեն պա տաս խա նել, 
բայց եթե իրենք իրար հետ են խո սում, աղա վաղ ված հա յե րեն է, պարս
կե րեն էլ չի, խառ նաշ փոթ է: Դա որ տե ղից է գա լիս: Հա, մի մա սը երկ րի 
ազ դե ցու թյունն է, բայց մեծ մասն էլ մեր հա մա կար գի մեջ է: Եթե մար
դիկ ճիշտ ձև ով չեն սո վո րում հա յե րեն, ին չու պի տի մեր նախ կին սե
րունդ ներն ավե լի լավ հա յե րեն իմա նան, քան նոր սե րուն դը, երբ որ...

«Ալի քը» հիմն ադր ման օրից ծա ռա յում է դաշ նակ ցա կան կա րիք
նե րին, բայց մենք սկսել ենք շատ փոքր մասշ տաբ նե րից, նույ նիսկ շեն
քը շատ փոքր էր ու անմ ի թար, բայց աս տի ճա նա բար լա վա ցանք, ու 
հի մա ամեն բան նոր մալ է, ու նենք մեր տպա րա նը, որով հե տև մենք, 
բա ցի պար բե րա կա նից, իրա կա նաց նում ենք տար բեր նյու թե րի տպա
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գրու թյուն՝ գրա կա նու թյուն, գո վազ դա յին, նույ նիսկ Հա յաս տա նից են 
պատ վի րում, իհար կե, նաև պարս կա կան նյու թեր ենք տպում, եթե 
հարկ կա: Սա ար դեն որ պես բիզ նես, քա նի որ միշտ էլ հա վե լյալ ֆի
նան սա վոր ման կա րիք կա: Ասեմ, որ վեր ջերս մեր պար բե րա կան նե
րում սկսել ենք նյու թե րի պարս կե րեն տպագ րու թյուն»:

«Թա գա վո րի ժա մա նակ արևմ տա մո լու թյու նը շատ էր, և այդ ֆո
նին ազ գա յին հար ցե րը մղվում էին երկ րորդ պլան, իսկ հի մա հա մե մա
տու թյամբ ասեմ, որ թա գա վո րի ժա մա նակ «Ալի քը» ցրվում էր ամ սա
կան 1000 հատ, իսկ հի մա՝ 50000 հատ, որով հե տև այն ժա մա նակ այն
քան շատ բան կար կար դա լու, անե լու…պարզ է, չէ՞: Էս կող մը պետք 
դի տել դրա կան: Մե ծա հա սակ ներն ավե լի շատ, որով հե տև երի տա
սարդ նե րը դժվա րա նում են կար դա լու հար ցում: Մի ժա մա նակ մենք որ
պես բո ղոք փա կե ցինք մեր դպրոց նե րը, ու դա մեծ վնաս հասց րեց մեր 
երի տա սարդ նե րին, այն քան, որ հի մա հա յե րեն կար դա լը երի տա սար
դու թյան ամե նա կա րև որ խնդիրն է դար ձել»:

Հայրենիք-համայնքհարաբերություններըվերաբերումեն
ազգայինպետությաններկայությանըգաղութում:
«Երբ Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը ստեղ ծե ցին, դա շատ լավ ըն

դուն վեց, մի քիչ Սփյուռքն զգաց, որ իրեն բա նի տեղ են դնում: Ժա մա
նա կին խո սում էին, որ խորհր դա րա նում պետք է Սփյուռ քից մար դիկ 
լի նեն, բայց, իմ կար ծի քով, եթե մենք դուրսն ենք ապ րում, չենք կա րող 
ներ քին քա ղա քա կան որո շումն եր կա յաց նել, բայց մի մո դել պետք է 
մտա ծել, ըն դու նել: Օրի նակ՝ երկ քա ղա քա ցի ու թյու նը լավ որո շում էր, 
դա եթե մի տա սը տա րի առաջ ըն դու նե ին, ավե լի լավ կլի ներ: Սփյուռ քի 
նա խա րա րու թյու նը տա լիս է դես պա նա տա նը, նրանք էլ կրթա կան 
խորհր դին, ու նրանք մեզ են փո խան ցում, ուղ ղա կի մեզ՝ ոչ, օգ տա գոր
ծում են ու սու ցիչ նե րը, մեր գրա դա րա նում ու նենք, բայց ուղ ղա կի աշա
կեր տին չենք տա լիս, պատ ճա ռը մի այն ուղ ղագ րու թյունն է: Բայց մենք 
ծրագ րեր, ին չո՞ւ չէ, մենք վե րա պատ րաստ ման դա սա րան ներ ու նենք, 
տա րին մեկ ան գամ հենց Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան կող մից կազ մա
կերպ ված՝ ամ ռա նը երեք, թե եր կու սու կես ամիս գնում, ու սու ցիչ ներն 
էն տեղ վե րա պատ րաստ վում են ու գա լիս են այս տեղ»:

«Ես կա ռա ջար կեմ գո նե Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը իրա կա պը 
ան կախ պա հի գո նե կա ռույց նե րի հետ: Երբ Սփյուռ քի նա խա րա րու
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թյու նը գա լիս շփվում ա առաջ նոր դա րա նի հետ, առաջ նոր դա րա նը 
ազդ ված ա մեկ կող մի տնօ րի նու թյա նը: Երբ որ դես պա նու թյու նը շփվում 
ա առաջ նոր դա րա նի հետ մե նակ, այ սինքն՝ Դաշ նակ ցու թյան և իրեն 
են թարկ ված կա ռույց նե րի: Ին քը չի շփվում էն մարդ կանց հետ, որ չեն 
են թարկ վում զուտ Դաշ նակ ցու թյա նը, թեև հա մայն քա յին տար բեր մի
ջո ցա ռումն ե րում ու նեն իրենց ներդ րու մը և հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 
Էսօր մեր պե տու թյունն էլ նույն գործն ա անում: Փոք րա մաս նու թյուն նե
րին հատ կաց ված պե տա կան բյու ջեն, որ ամեն տա րի տա լիս ա, առա
ջին մեկեր կու տա րին տվավ առաջ նոր դա րա նին, որ նա բա ժա նի կա
ռույց նե րին, հե տո տե սավ առաջ նոր դա րանն ար դար չի բա ժա նում, հի
մա ար դեն ամեն կա ռույ ցին տա լիս ա իրան: Էդ ավե լի ար դար ա»:

«Հա մայն քի այս կա ռուց ված քը չի ար դա րաց նում: Եթե չես հա րում 
Դաշ նակ ցու թյա նը, մտնում ես սև ցան կի մեջ: Եվ եթե Սփյուռ քի նա խա
րա րու թյու նը շփվում է իրենց հետ, իրենք չեն թող նում, որ շփվի սև ցան
կի հետ: Այս տեղ հա մա հա վա սար կամ հա կակ շիռ քա ղա քա կան ուժ 
չկա: Եվ գե րիշ խող ուժն անում է այն, ինչ ձեռ ա տա լիս իրա քա ղա քա
կան շա հե րին, այլ ոչ թե ազ գա յին: Եվ ժո ղովր դի հար գանքն ու վստա
հու թյունն է պա կա սում ազ գա յին իշ խա նու թյուն նե րի հան դեպ: Փազ լի 
կտոր նե րի նման պատ ճառ ներն օղակ են դառ նում, և հա մայն քը թու լա
նում է: Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը պետք է ել քեր փնտրի, մա նա
վանդ էն հա մայնք նե րում, որ տեղ գո յու թյուն ու նի մեկ գե րիշ խող քա ղա
քա կան ուժ: Հա կա ռակ ձայ նին լսե լու մե խա նիզմ պետք է մշակ վի: Եթե 
էսօր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը 
կա րո ղա նա էդ մե խա նիզ մը ճշտի, որ Սփյուռքն էլ մեկ քա ղա քա կան ուժ 
ա, որ գե րիշ խում ա, Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը կա րո ղա նա գե րիշ
խող ու ժի հա կա ռա կորդ նե րի ձայնն էլ լսի.... որ նա ան կախ շփվի նա
խա րա րու թյան հետ, նա մակ ու ղար կի, հրա վի րի: Օրի նակ՝ հայ րե նիք 
են հրա վի րում, ասում են ամեն հա մայն քից 10 հո գի գան: Եթե էդ հրա
վերն էթում ա առաջ նոր դա րան, առաջ նոր դա րանն իրա ու զած 10 հո
գուն ընտ րում ա, ու ղար կում, ասում ա էս Թեհ րա նի հայ հա մայնքն ա: 
Էսօր էս հա մայն քի մեջ գո յու թյուն ու նի 3 – 4 իրա վա բան, փաս տա բան: 
Հա յաս տա նից իրա վա բան նե րի հրա վեր ա գա լիս հայ իրա վա բան նե րի 
տա րե կան սե մի նա րի, առաջ նոր դա րանն ինձ չի տե ղե կաց նում: Ես դա 
հա մա րում եմ Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան մեղ քը: Մենք էսօր հայ հա
մայն քի մեջ մար դիկ ու նենք, որ որա կով, կրթու թյու նով, մտա յին կա րո
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ղու թյու նով, օժան դա կու թյան ցան կու թյու նով կա րող են Հա յաս տա նի 
ցան կա ցած նա խա րա րու թյա նը խոր հուրդ ներ տալ: Դա շատ հան գիստ 
ան տես վում ա: Եթե պա տա հա բար ձեզ չհան դի պեի, ձեզ չէ ին փո խան
ցի իմ տվյալ նե րը, որ հան դի պեք ինձ հետ: Եվ կա սե իք, որ ամեն ինչ 
լավ է, մեզ լավ ըն դու նե ցին, հյու րա սի րե ցին, լավ խոս քեր ասա ցին հայ 
հա մայն քի մա սին:

Շփվեք բո լոր կա ռույց նե րի հետ: Թե չէ ձեզ կժպտան, կըն դու նեն, 
բայց իրա կան պատ կե րը հա մայն քի չեք հաս կա նա: Եթե ցան կա նում ես 
պատ գա մա վո րա կան ժո ղո վի պատ գա մա վոր դառ նալ, որ քան էլ պատ
րաստ ված լի նես, ան պայ ման կու զեն, որ քա ղա քա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
լի նես, էն տեղ օրա կարգ դառ նան իրենց ու զած թե մա նե րը, քվե ստա
նան իրանց ու զած որո շումն ե րը, որ հե տո հիմն ա վո րեն, որ ամեն ինչ 
օրի նա կան ա»:

«Թեհ րա նում անհ րա ժեշ տու թյուն կա Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան 
ներ կա յա ցուց չի ներ կա յու թյան: Սա կայն պետք է լի նի գործ նա կան: 
Օրի նակ՝ Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը ու նի կայ քէջ, որով կապ է պա
հում բո լոր հա մայնք նե րի հետ: Բա ցում ենք այդ էջը՝ իրա նա հա յու թյան 
մա սին ոչինչ չկա: Մի եր կու խոսք «Ալի քից», մնա ցած ոչինչ չի ներ կա
յաց ված: Եթե այդ ներ կա յա ցու ցի չը Թեհ րա նում լի ներ, ապա իր ասե լի
քը կու նե նար: Ամեն մի ու թյուն տար վա մեջ 3 – 5 մի ջո ցա ռում, եթե ոչ 
ավե լի, ու նե նում է, եթե ամեն քից մի 5 տո ղով զե կուց վեր այն տեղ այդ 
նա խա րա րու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից, ապա ար դեն կլի ներ տե ղե
կու թյուն: Մի ու թյունն էլ, տես նե լով, որ իրեն անդ րա դար ձել են Հա յաս
տա նում, կսկսի ավե լի ոգև որ ված գոր ծել: Դրա պատ ճա ռով է, որ գնա
լով խամ րում են հա մայն քի մի ու թյուն նե րի մի ջո ցա ռումն ե րը, մաս նա
կից նե րի նույն դի մա գիծն է, չի թար մաց վում և նո րաց վում: Այդ պես 
չպետք է լի նի: Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը պի տի կա րո ղա նա ընդ
գրկել սփյուռ քյան ակ տիվ կյանք նրանց, ում մենք չենք կա րո ղա նում 
ընդգր կել՝ տնտե սա կան, ազ գա յին, ճար տա րա պե տա կան նկրտումն ե
րով: Յու րա քան չյուր մարդ իր մաս նա գի տու թյամբ կա րող է ձգվել դե պի 
Հա յաս տան: Կար ծում եմ՝ այդ հա մա ժո ղովն ե րի գա ղա փա րը (ոս կե րիչ
նե րի, իրա վա բան նե րի ....) շատ լավ էր, պետք է, որ ավե լի հա ճա խա կի 
դառ նան: Անընդ հատ հա վաք ներ պետք է ար վեն՝ ու սու ցիչ նե րի, երի
տա սարդ նե րի, և այն, թե կուզ փոքր մասշ տա բով, բայց պետք է: «Արի 
տու նը» հրա շա լի ծրա գիր է, որը, սա կայն, պետք է ավե լի կա տա րե լա
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գոր ծել, հար մա րաց նել: Օրի նակ՝ հա սա կա կից աղջ կան տա նել իրեն 
հա սա կա կից աղջ կա ըն տա նիք, սա ար դեն հար մա րե ցում է, քա նի որ 
այս տե ղի կրո նում մե ծա ցող աղջ կան եթե տա նում ես մի ըն տա նիք, որ
տեղ տղա է ապ րում, ար դեն այդ աղ ջիկն իրեն ան հար մար է զգում, և 
դա ստի պում է նրան էլ չդի մել այդ ծրագ րին: Սփյուռ քի նա խա րա րու
թյան անե լի քը հիմն ա կան՝ մեծ հա մայնք նե րում գոր ծող ներ կա յա ցու ցիչ 
ու նե նալ, որ պես զի Սփյուռ քի ձայ նը փո խանց վի Հա յաս տան»:

«Հա յաս տա նի բախ տը չպետք է լի նի բախ տախն դիր մարդ կանց 
ձեռ քում, թե կուզ դրանք լի նեն պե տա կան գոր ծիչ ներ, թե կուզ կա րո ղա
ցած լի նեն պե տա կան լծակ նե րին ձեռք գցել: Պե տու թյու նը պետք է 
վաս տա կի վստա հու թյու նը քա ղա քա ցի նե րի. եթե 20 տա րի ու ներ ժա
մա նակ և չի վաս տա կել, նշա նա կում է էն տեղ ինչոր խնդիր կա: Էսօր 
Հա յաս տա նում ժո ղո վուր դը գի տե՞ք ին չից ա ան հան գիստ` անար դա րու
թյու նից: Ի՞նչ հա յա պահ պա նում: Էսօր Հա յաս տա նը դա տարկ վում ա: 
Մենք ինչ պե՞ս կա րող ենք Սփյուռ քին ասել՝ եկեք Հա յաս տան: Տի կին 
Հրա նուշն ինչ պե՞ս է ասում` ժո ղո վո՛ւրդ, եկե՛ք հայ րե նիք: Մեկն ասի, որ 
դրանք գան՝ ի՞նչ պի տի անեք: Ասում եք՝ արի տուն, բայց տնա վոր նե րին 
թո ղել եք դուրս»:

«Եթե մենք էս հար ցե րին չնա յենք, չենք կա րող: Մեր էս հա մայն քի 
ներ սը մար դիկ կան, որ մի տեղ աթոռ, պաշ տոն ստա նան, բայց նույն 
սխա լը չպի տի կրկնենք: Եթե էսօր Հա յաս տա նը կամ Սփյուռ քի նա խա
րա րու թյունն ու զում ա էս մե թո դով աշ խա տել, ես կա ռա ջար կեմ փող 
չվատ նեն, Երև ա նի եր կու դպրոց Հա յաս տա նում ավե լաց նեն, աշ խա
տեն, մենք չենք նե ղա նա, բայց էս ինչ որ անում ա, ար դյունք չու նի: 
Վեր ջերս Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նից հրա վեր էր մի ժո ղո վի, որ տեղ 
նա խա պես հայ տա գի րը պատ րաստ ա: Էս պես մենք տեղ չենք հաս նի: 
Մեր էներ գի ա յի մեծ մա սը պետք է ծախ սենք այլ բա նի»:

«Նաև կու զեի շեշ տել Սփյուռ քի նկատ մամբ քա ղա քա կա նու թյուն 
մշա կե լիս Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը չկրկնի նա խորդ սխալ նե րը: 
Որ պես նման օրի նակ՝ կա րե լի է բե րել հայ րե նա դար ձու թյան կազ մա
կերպ ման ժա մա նակ, երբ հաշ վի չէր ար վել դրա հե տև անք նե րը գա
ղութ նե րի հա մար: Այս պես, իրա նա հա յե րի ներ գաղթ Հա յաս տան որ 
կազ մա կերպ վեց 46ին, իրա կա նու թյան մեջ ամե նա մեծ վնա սը մեզ 
հասց րեց: Ինքն իրեն երև ույ թը սի րուն էր, բայց իրա խոր քը, ես կա սեի՝ 
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նույ նիսկ աղե տա լի: Ամեն գյու ղա կան մեր շրջան նե րը քանդ վե ցին, 
որով հե տև թո ղան իրենց հա մայնք նե րը, եկան մեծ քա ղաք, չհար մար
վան, հե տո մեծ մաս նաև քա ղաք նե րից եկան Հա յաս տան, բայց էն տե
ղե կու թյուն նե րը, որ մենք ու նենք, դրանց մեծ մասն ար դեն Հա յաս տա
նում էլ չէ, այ սինքն՝ այն տեղ էլ չհար մար վան, չկա րո ղա ցան հաղ թա հա
րել դժվա րու թյուն նե րը:

Եվս մեկ հարց կա, որ Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան պար տա կա նու
թյունն է: Սփյուռ քի առաջ նա հեր թու թյունն ի՞նչ ա, Սփյուռ քից ի՞նչ ենք 
սպա սում: Հիմն ա կան բա նը հա յա պահ պա նու թյունն է, որ Սփյուռ քը 
կա րո ղա նա իրեն հայ պա հել: Հի մա Սփյուռ քը բաղ կա ցած ա տար բեր 
գա ղութ նե րից` նախ կին Խորհր դա յին Մի ու թյուն, Մի ջին Արև ելք, Եվ րո
պա, Ամե րի կա: Իս լա մա կան Մի ջին Արև ել քի հա մայնք նե րը մի քիչ ու
րիշ ձևի ա, բայց հիմն ա կա նը բո լո րի մոտ հա յա պահ պա նումն ա: Պետք 
է իմա նանք, որ մշա կույթն ինչ քան դեր ու նի էդ տեղ, պետք է իմա նանք, 
որ հա յա պահ պա նումն ինչ կե տե րից ա բաղ կա ցած. ար դյոք մի այն հա
յե րեն սո վո րե լով կա րո՞ղ են հայ լի նել, ար դյո՞ք հայ կա կան հար ցի հե
տապն դումն է հայ լի նել: Սա շատ կա րև որ ա: Մե տեղ կրոնն ա կա
րևոր, մե տեղ...: Սփյուռ քի մեջ հայ մար դը իր իրա վունք նե րի, իր իդե ալ
նե րի, ասում ենք հայ կա կան հարց, դա հա յա պահ պա նում ա, եթե 
Սփյուռ քում խո սում ենք Արևմ տյան Հա յաս տան, խո սում ենք եղեռն, 
դա ամե նը հա յա պահ պա նում ա»:

Հայաստանիմասինպատկերացումները
«Հա յերն այս երկ րում շատ հայ րե նա սեր են, Հա յաս տա նը սի րող 

են, և վեր ջին կետ տես նում են իրենց հա մար Հա յաս տա նը: Եթե 15 – 20 
տա րի առաջ լի նե իք այս տեղ, կտես նե իք, որ Հա յաս տա նի օրենք նե րի 
առու մով չպաշտ պան ված լի նե լը, տնտե սա կան կա ցու թյու նը այս հա
մայն քի վրա էլ ազ դել է: Տպա վո րու թյուն ներն իս կա պես փոխ վում են, 
մա նա վանդ որ էս տե ղի և Հա յաս տա նի մի ջև կա պը կա: Կան ըն տա նիք
ներ, որ տա րին եր կուերեք ան գամ գնում են Հա յաս տան, և իրենց 
տպա վո րու թյուն նե րը փոխ վում են: Բայց սրա կող քին այն հիմն ա կան 
քա րոզ չու թյու նը, որ տար վում է Հա յաս տա նի նկատ մամբ, այն է, որ Հա
յաս տա նը մեր հայ րե նիքն է, մեր եր կիրն է: Իմ ու սու ցիչն ինձ ասում էր՝ 
երեք սե րունդ, որ փոխ վի, Հա յաս տա նը ոտ քի կկանգ նի, բայց պետք է 
դի մա նալ երեք սե րունդ: Տե սեք, ես Հա յաս տա նում թե դա սա վան դել 
եմ.... եր կու տար բեր մաս նա գի տու թյուն ու նեմ, բա զա յի նը ին ժե նե րա
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կան կրթու թյունն ա, իսկ երկ րոր դը՝ պատ մու թյուն, և Հա յաս տա նում էս 
գծով դա սա վան դել եմ. և՛ պատ մու թյան գծով ու սա նող եմ եղել, և՛ երե
խա ներս էլ էն տեղ ար դեն դպրոց են հա ճա խում: Դրա հա մար իրա
վունք եմ վե րա պա հում ինչոր հա մե մա տու թյուն անց կաց նե լու: Նա խա
բու հա կան կրթու թյու նը Հա յաս տա նում ավե լի լավ հիմ քե րի վրա է 
դրված»:

«Հա յե րը սի րում են, շատ ենք սի րում, մենք շատ ավե լին ենք սենց 
ջիղ դնում Հա յաս տա նի հա մար, որ վա՜յ, մեր եր կիրն է, վա՜յ, մեր Մա
սիսն է, վա՜յ, մերն է, քան Հա յաս տա նի հա յե րը, իհար կե, ոչ բո լո րը, էդ
պես է: Մենք, ան ձամբ ես, Հա յաս տան գա լիս եմ, ինձ ասում են՝ էս ինչ 
լավ եք հա յե րեն խո սում, ասում ենք, որով հե տև հայ ենք, չեն հա վա
տում, ես դա նկա տել եմ: Եթե հայ րե նի քը մեր կա րիքն ու նե նա հաս
տատ…, հի մա գու ցե մի քիչ վատ ա էն, որ մեզ ասում են՝ ին չո՞ւ չեք տե
ղա փոխ վում, ասում եմ, որ ամուս նուս աշ խա տանքն այս տեղ է, ասում 
են՝ էն տեղ հան գիստ ես ապ րում, դրա հա մար էլ չես գա լիս, արի էս
տեղ, դժվար ապ րի, բայց մենք ծնվել ենք այս տեղ, մե ծա ցել ենք, գործ 
ենք դրել այս տեղ, ու մեր տա րի քը չի նե րում քան դել ամեն ինչ ու գնալ, 
այ սինքն՝ էն պես չի, որ ստեղ հեշտ ա, էն տեղ դժվար, բայց սի րում ենք 
հա յաս տան ցի նե րին էլ, ուղ ղա կի նրանք եթե մեզ վատ չվե րա բեր վեն, 
ավե լի լավ, մենք մի քիչ նե ղա նում ենք դրա նից: Օրի նա կի հա մար 
ասեմ, որ պարս կա հա յե րը շատ են օգ նում Հա յաս տա նին, բայց եր բեք 
ոչ մի տեղ ո՛չ գրվում, ո՛չ աս վում է այդ մա սին, միշտ Ամե րի կա յի, միշտ 
Ռու սաս տա նի հա յերն են երև ում ձեզ մոտ, պարս կա հա յերն ընդ հան
րա պես վեր ջինն են, չգի տեմ ին չու: Օրի նակ՝ ան ցյալ շրջան դի վա նի 
ան դամ էի, ներ կա եմ եղել, Լեռ նա ձոր մեր պատ վի րա կու թյան հետ 
գնա ցինք, սահ մա նա մերձ գյուղ, էն տեղ իրա նա հայ մի կնոջ օժան դա
կու թյամբ ամուս նու հի շա տա կին մի դպրոց հիմն վեց, ամ բողջ սար քա
վո րումն երն էս տե ղից նվի րատ վու թյուն եղավ, տրակ տոր ներ, չգի տեմ 
էլ ինչ, էս տե ղից բան վոր ներ տա րան՝ քա րե րը մաք րե ցին, ջուր քա շե
ցին: Դրանք ամե նը մի օգ նու թյու նա եղել, կամ գա զը, բայց չգի տես ին
չու մեր անու նը քիչ են հո լո վում»:

«Հա յաս տա նը մեր բո լո րիս տունն է, դուք չեք պատ կե րաց նի, մենք 
այս տեղ ապ րում ենք մեր եռա գույ նով, մեր գեր բով, նույ նիսկ այն օրե
րին, երբ այս տեղ դաշ նակ ցա կան նե րին մատ նում էին, այն հույ սով, որ 
մի օր Հա յաս տա նը ան կա խա նա լու է, և այս տե ղից մի խումբ մի ու թյուն
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նե րից, կազ մա կեր պու թյուն նե րից, որոնց անու նը չեմ կա րող նշել, շատ 
մար դիկ են գնա ցել և՛ Ղա րա բա ղյան պա տե րազ մին, և՛ քա ղա քա կան 
հե ղա փո խու թյուն նե րին: Հի մա, որ Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը 
կան չում են՝ արի տուն, չեմ ու զում վի րա վո րել, բայց ար ժա նի են, սկսած 
ՏերՊետ րո սյա նից մին չև հի մա, ում գլու խը կտրես, ոչինչ չես փո խի, 
այ սինքն՝ հար ցը ար մա տա պես պետք է փոխ վի: Վար չա կազ մը, ար դա
րա դա տու թյու նը պետք է ան կախ լի նեն: Ես եթե գնամ Հա յաս տան, ին
չը պի տի քա շի ինձ որ պես հայ մարդ: Նախ և առաջ՝ հզոր տնտե սու
թյու նը, նոր մալ օրենք նե րի եր կիր է, դա տա կան իշ խա նու թյուն, օրենս
դիր իշ խա նու թյուն, դրանք բո լորն իրար հետ են: Հայ րե նիքն ու զում ենք 
դե պի իրեն քեզ կան չի, դրա հա մար պետք ու նի գրավ չու թյան: Գրավ
չու թյու նը մի այն Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կը չէ: Դա տու րիս տա
կան գրավ չու թյուն է: Հայ մար դու հա մար գրավ չու թյու նը, որ գա լիս են, 
պի տի կա րո ղա նա աշ խա տի, ըն տա նիք պա հի: Այ սօր դա գո յու թյուն չու
նի: Հա յաս տան ցին դա չի հասց նում անել, ան գամ հա մալ սա րա նի դա
սա խոս նե րը, էլ չա սենք հա սա րակ ժո ղովր դի մա սին: Էն տեղ կան մար
դիկ իրենց յու րա հա տուկ սե փա կա նաշ նոր հումն ե րով, իրենց մո տե ցում
նե րով: Էս տե ղից շարժ վե լու հա մար մար դուն որո շա կի հույս պի տի 
ցույց տաս, այդ հույ սը դժբախ տա բար չի երև ում»:

«94 – 95ից հե տո որոշ աշ խու ժու թյուն ստեղծ վեց պարս կա հայ հա
մայն քից դե պի Հա յաս տան, բայց շատ արագ նա կոտր վեց: Էսօր, 
իհար կե, կան պարս կա հա յեր, որ գա լիս են, հիմն ա կա նում Երև ա նում, 
բայց դա էն չի, որ պի տի լի նի: Կան հա յաս տա նյան ներ քին խո չըն դոտ
ներ` մա ֆի ա կան գետ նից սկսած՝ վեր ջաց րած մին չև պե տա կան 
չստեղծ վող դյու րու թյուն նե րը, որ կա րող են հայ մար դուն պա հել էն տեղ: 
Մյու սը, էդ մար դը, որ էս տեղ ապ րում ա, ու զում ա գնա այլ եր կիր, որ 
հան գիստ ապ րե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: Ան կախ ամեն ին չից՝ էս
տեղ ու նե ցել է որոշ սե փա կա նու թյուն կամ խա նութ, կամ գործ, հան
գիստ ապ րել ա, կա րո ղա ցել ա իր եկա մու տով ապ րի և ու նե ցել ա ապա
գա յի իր ստա նա լիք կեն սա թո շա կը: Էսօր էպի դե մի ա յի նման տա րած
վել ա մարդ կանց մոտ շար ժում, որ գնան, ու էդ շար ժու մից դե պի Հա
յաս տան չկա, ամե րի կյան ու եվ րո պա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նեն: Չենք 
կա րող աչք ներս փա կել ու չա սել, որ այն տեղ լավ հնա րա վո րու թյուն ներ 
կան: Նոր մալ տնտե սու թյուն ա, մար դիկ գնում են, տե ղա վոր վում են, 
չեմ ասում փայ լուն գոր ծե րով են զբաղ վում, զբաղ վում են պից ցա բա
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ժա նե լուց՝ սկսած մին չև գե տին լվա նալ և այլն: Եթե Հա յաս տա նում 
կստեղծ վեն նոր մալ, օրեն քով պայ ման ներ, հայ մար դը կգնա Հա յաս
տան: Մար դուց մի այն հայ րե նա սի րա կան ոգով Հա յաս տան շարժվել 
պա հան ջե լը ճիշտ չի:

Մեր դպրոց նե րում հա յոց պատ մու թյուն է դա սա վանդ վում: Պատ
մու թյունն էդ տե սակ դա սա վան դե լը մարդ կանց մոտ թույն ա առա ջաց
նում, կտրում ա հայ րե նի քից: Իսկ եթե դու քո հայ րե նի քը չես սի րում, 
օտա րը հո ղը ոնց կսի րես: Օտար հո ղում ասում ես՝ մենք էս տեղ հյուր 
ենք, իրենցն ա, ինչ ու զում են անեն: Բայց էս տեղ մե նակ իրեն ցը չի, դու 
էս տեղ ապ րում ես 400 տա րի, իսկ նախ նի նե րը դա րեր ապ րել են այս
տեղ: Ո՞վ է ասում, որ դու իրա վունք չու նես: Եթե էս երկ րի հա մար դու 
արյուն ես տվել, ու րեմն քո արյու նը հա վա սար է մյու սի արյան հետ: 
Հե ղա փո խու թյու նից հե տո եր կար տա րի ներ տև եց, մին չև կա րո ղա
ցանք ապա ցու ցել, որ հա յի արյու նը նույնն է, ինչ որ մու սուլ մա նի նը:

Բայց այս հար ցում ով որ քան է մե ղա վոր: Մենք մեր մեղ քի բա
ժինն իրա վունք չու նենք թաքց նե լու: Եթե դու չես պա հան ջում, իշ խա նու
թյու նը քեզ իրա վունք չի տա: Հա յաս տա նում էսօր հաս տա բա զուկ ան
խելք մար դիկ գի տեն՝ ոնց կա ռա վա րել եր կի րը, մար դիկ թող ցույց չա
նեն»:

ՄասնակցությունըՀայաստանիկյանքին
«Ես հի մա հա ճախ եմ լի նում Հա յաս տա նում, հա մե մա տած էս տե

ղի՝ շատ լավ է, իհար կե, Եվ րո պա յում էլ Հա յաս տա նից են առաջ: Մենք 
ու նենք հա յաս տա նա վարտ ու սա նող ներ: 15 – 17 տա րի առաջ բա վա կան 
աղ ջիկ ներ ավար տան ման կա վար ժա կան, որևէ մե կը մեր դպրոց նե
րում չվար ձատր վե ցին: Իրենք գնա ցին ու րիշ մաս նա գի տու թյամբ 
զբաղ վե լու: Հայ մար դը Սփյուռ քում, նա մա նա վանդ Մի ջին Արև ել քում, 
Հա յաս տա նի շուր ջը մնա լու, Հա յաս տա նին հզո րաց նե լու...»:

«Լավ բան էր սկսվել մի քա նի տա րի առաջ դե պի Հա յաս տան գա
լու և բարձ րա գույն կրթու թյուն ստա նա լու, որ, ցա վոք, չշա րու նակ վեց, և 
դրա մեջ կա հե տև յալ պե տա կան ար գել քը, որ եթե Իրան ա գա լիս, Հա
յաս տա նի շատ բու հե րի դիպ լո մը չի անց նում կամ անց նում է պայ մա
նա կա նո րեն, այ սինքն՝ պետք է քննու թյուն ներ հանձ նել նոր և այլն: Ոչ 
մի այն հա յե րը, շա տերն են գնա ցել Հա յաս տան, մեծ թիվ են կազ մում էդ 
ու սա նող նե րը՝ պար սիկ, ադր բե ջան ցի և այլն: Ես էլ եմ մեր ակա դե մի ա
յում ավար տել: Ամեն դեպ քում, հի մա չկա էդ, պա կա սել ա:
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Բնա կա նա բար, քա ղա քա կան ևս, բայց գի տեք, մի բան, որ մեզ 
մոտ զգա լի ա ու երև ում ա, Հա յաս տա նում ար դեն իրենք իրենց քա ղա
քա կա նու թյան մեջ բա վա կա նին խնդիր ներ ու նեն, այ սինքն՝ մեր մի
ջամ տու թյու նը մի գու ցե այն քան էլ նպա տա կա հար մար չի: Բայց ին չու չէ 
մենք ու նենք բա վա կա նին քա ղա քա գետ ներ և այլ լավ մաս նա գետ ներ, 
որ բնակ վում են Հա յաս տա նում, և էդ կու սակ ցա կան առու մով ամ բող
ջու թյամբ կա պի մեջ ենք, ու դա սա խո սու թյուն ներ են հա ճախ կազ մա
կերպ վում այս տեղ՝ Հա յաս տա նից եկած քա ղա քա գետ նե րի հետ»:

«Իրա նա հայ հա մայն քի մաս նակ ցու թյու նը հայիրա նա կան հա րա
բե րու թյուն նե րում զուտ քա ղա քա կան կամ միջ պե տա կան հա րա բե րու
թյուն նե րում երևի էդ քան տե սա նե լի չէ: Առա ջին հա յաց քից էդ պես մաս
նակ ցու թյուն երևի չի նշմար վում: Բայց ու նի իր երկ րոր դա կան նշա նա
կու թյու նը, այ սինքն, երբ որ հա մայն քը կազ մա կերպ ված է և այլն: 
Պատ կե րաց րեք, օրի նա կի կար գով ասեմ, պե տա կան պատ վի րա կու
թյուն գա լիս ա այս տեղ, պե տա կան առա քե լու թյամբ և նպա տա կով, իսկ 
հե տո կող քից այս տեղ հա մայն քում հյու րըն կալ վում է, կամ Իրա նի պե
տա կան պա տաս խա նա տու նե րը հա տուկ նպա տա կով էս պատ վի րա
կու թյա նը բե րում են հայ կա կան մի ու թյուն ներ, եկե ղե ցի և այլն: Եվ սրա 
տպա վո րու թյու նը մի ան գա մից տար բեր է լի նում: Եվ իհար կե, մեջ տե
ղում լի նում են բա վա կա նին խո սակ ցու թյուն ներ, մտքե րի փո խա նա
կում, որոնք անուղ ղա կի ազ դում են էդ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Էդ 
իմաս տով իս կա պես մեծ նշա նա կու թյուն ու նի իրա նա հայ հա մայն քը, և 
կա րո ղա նում ենք մենք Հա յաս տա նի հա մար անել այն, ինչ հնա րա վոր 
է: Փոր ձում ենք դրա կան բա նե րով: Թեև ասեմ, որ պե տու թյու նը հա յու
թյան և Հա յաս տա նի նկատ մամբ բա վա կա նին դրա կան է և՛ պատ մա
կա նո րեն, և՛ հատ կա պես հի մա, և սա կապ չու նի, թե ով է նա խա գա հը 
կամ ռե ժի մը: Դա Իրա նի պե տա կան քա ղա քա կա նու թյունն է Հա յաս
տա նի և հա յու թյան նկատ մամբ: Ին չո՞ւ եմ ասում Հա յաս տան և հա յու
թյուն, որով հե տև եր կու հար թու թյուն ներ են: Պե տու թյունն ու նի իր 
մշակ ված դոկտ րի նը, այ սինքն՝ նա կա րո ղա նում է հաս կա նա, թե Հա
յաս տա նը, ինչ պես հա րև ան, կա րև որ հա րև ան, ոչ մի ան բա րիդ րա ցի ա
կան սկզբունք նե րով է մո տե նում Իրա նին, այլ նաև որ պես մի երկ րի, 
որն ու նի ատո մա յին, մի ջու կա յին տեխ նո լո գիա: Միշտ իրենք ընդգ ծում 
են, որ մեր բազ մա թիվ մու սուլ ման հա րև ան նե րի հա մե մա տու թյամբ 
քրիս տո նե ա կան Հա յաս տանն ու նի հա տուկ տեղ և դիրք: Իսկ հա յու
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թյա նը նրանք մո տե նում են որ պես պատ մա կա նո րեն հա րև ան ազգ, 
հա յու թյան մի ջո ցով փոր ձում են մի շարք իրենց քա ղա քա կան խնդիր
նե րը լու ծել հա մաշ խար հա յին բե մի վրա: Եվ իհար կե, որ պես հա րուստ 
պե տա կան փորձ ու նե ցող հա մա կարգ, Իրա նի պե տու թյու նը էդ հնա
րա վո րու թյուն նե րը բաց չի թո ղել եր բեք և հի մա էլ փոր ձում է ռե սուրս
նե րին նա յել ավե լի դրա կան աչ քով: Հե տև ա բար, Հա յաս տա նի ու հա
յու թյան նշա նա կու թյու նը շատ մեծ է: Էս ընդ հա նուր նպաս տա վոր ոլոր
տում, իհար կե, մենք՝ իրա նա հա յերս էլ ակ տիվ ենք փոր ձում մեզ պա
հել: Օրի նակ՝ Քե սա բի հար ցով մենք բան արե ցինք, և, հա յու թյան հետ 
կապ ված պա հով, պի տի ասեմ, որ Իրա նի պե տու թյու նը, օրի նակ՝ քե
սա բա հա յու թյան հար ցով, ու նի իր հա տուկ դիր քո րո շու մը, մտա հո գու
թյուն նե րը և հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, որ իրա նա հա յու թյու նը իր ձայ
նը մի աց նի մյուս նե րին:

Քե սա բի վի ճա կը ման րա մաս նու թյամբ քննարկ վեց, և նաև ես էլ 
իմ խոս քի բաժ նում հա տուկ շեշ տե ցի, որ ՀՀ նա խա գա հը ան մի ջա կան 
ռե ակ ցիա տվեց և հարց հնչեց րեց, հե տո ամ բողջ դի վա նա գի տա կան 
կոր պու սը ՀՀի, Ազ գա յին ժո ղո վը պատ վի րա կու թյուն ու ղար կեց, մի 
խոս քով, էս մի աս նա կան մթնո լորտն ստեղծ վեց: Եվ բա վա կա նին, ես 
կար ծում եմ, դրա կան փորձ էր սա, որ մենք կա րո ղա նանք ևս մեկ ան
գամ ապա ցու ցել հա մազ գա յին կամ քը և մի ա բա նու թյու նը: Մենք կա րո
ղա նում ենք հա ճախ նաև պրո յեկտ նե րով հան դես գալ ԻրանՀա յաս
տան հա րա բե րու թյուն նե րում: Ասեմ, որ ՀՀից եթե նա խա րար ներ, բա
ներ են գա լիս, լավ ավան դույթ է ձև ա վոր վել՝ ան պայ ման դի մում են 
հա յու թյան և կրո նա կան փոք րա մաս նու թյան պատ գա մա վոր նե րի հետ 
հան դիպ ման: Մեջ լի սում այս կա պակ ցու թյամբ ար դեն մի քա նի հան դի
պումն եր են տե ղի ու նե ցել:

Ասեմ նաև, որ իմ կո լե գան՝ պրն Ռո բերտ Բեգ լա րյա նը, և ես Իրան
Հա յաս տան բա րե կա մու թյան խմբի ան դամ ենք, Բեգ լա րյա նը փոխ նա
խա գահն է այդ խմբի: Իհար կե, այդ խում բը մի այն ԻրանՀա յաս տան 
բա րե կա մու թյան խումբ չի, մի և նույն Սփյուռ քի կու սակ ցա կան զանգ
վա ծը ցան կու թյուն ու նի Հա յաս տա նում իշ խա նու թյան մեջ լի նի, ոչ կու
սակ ցա կան Սփյուռ քը նման ցան կու թյուն չու նի:Այ սօր դրսում ցան կա
ցած կու սակ ցու թյուն ու զում է ու նե նալ մաս նակ ցու թյուն, եթե այ սօր 
նրան ցից ցան կա ցա ծին էլ դի մես, կգա մեծ սի րով իշ խա նու թյան գլուխ 
Հա յաս տա նում: Բայց մի խնդիր կա այս տեղ: Յու րա քան չյուր մարդ, ով 
գտնվում է տվյալ հո ղի վրա, նա իրա վունք ու նի տնօ րի նե լու երկ րի ճա
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կա տա գի րը: Օրի նակ՝ այ սօր մենք ու նենք երկ քա ղա քա ցի ու թյան օրենք, 
երկ քա ղա քա ցին նստած է Թեհ րա նում, ինչ քա նով այդ մար դը բա րո յա
կան իրա վունք ու նի մաս նակ ցե լու Հա յաս տա նի նա խա գա հա կան ընտ
րու թյուն նե րին: Նա ապ րում է Թեհ րա նում, այս տեղ օգտ վում ամեն ին
չից, ծա ռա յում է Թեհ րա նին, ինչ պես պետք է նա... կա րող է նա իրեն 
թույլ տա գնալ և Հա յաս տա նի նա խա գա հի հա մար ձայն տա: Եթե ես 
այս տե ղից մի որևէ քա ղա քա կան ռիս կի դի մեմ Հա յաս տա նի հա մար, 
մի և նույն է, չեմ պատժ վե լու, ինչ քա նով է դա ճիշտ:

Իրա նա հա յե րի մեծ մա սը նախ քան Ամե րի կա գնա լը փոր ձում է 
գալ Հա յաս տան, ինչոր իմաս տով, գո նե տե ղե կու թյուն նե րի իմաս տով 
մտա ծեն էն մա սին, որ կա րող են Հա յաս տա նում ինչոր բան հաս տա
տել և այլն: Բայց գի տեք, Հա յաս տա նում էլ սո ցի ալտնտե սա կան վի ճա
կը էն պի սին չի: Մա նա վանդ պարս կա հա յե րի հա մար, ես որով հե տև 
էն տեղ ապ րել եմ շուրջ 8 տա րի, ըն տա նիքս դեռ էն տեղ է, չեն էլ պատ
րաստ վում վե րա դառ նալ, բայց Հա յաս տա նում կա նաև խտրա կա նու
թյան ահա վոր վի ճակ: Խտրա կա նու թյուն ոչ մի այն քա ղա քաց նե րի մի
ջև, այլ նաև դրսե ցի նե րի: Պարս կաս տա նից հա յեր, որ գնում են էն տեղ, 
հաս տատ բո ղոք ու նեն: Նրանք, որ ավե լի դի մաց կուն են, ավե լի շան 
երես ու նեն, մի քա նի ան գամ դեռ դի մա նում են, իսկ նրանք, ով քեր չու
նեն, ամեն դեպ քում թող նում են և ահա վոր հու սալք ված ան վե րա դարձ 
կեր պով թող նում են, հե ռա նում են դե պի Ամե րի կա: Ահա գին պարս կա
հա յե րի գի տեմ, որ Հա յաս տա նից են գնա ցել: Դրանց վի ճակն ամե նա
վատն է, որով հե տև նրանք ար դեն ծայ րա հեղ հու սա հա տու թյամբ են 
գնա ցել»:

ՄասնակցությունՀայաստանիտնտեսականկյանքում
«Սա կախ ված չէ Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րից: Բայց իշ խա

նու թյուն ներն էն քա նով են մե ղա վոր, ինչ քա նով որ չեն փոր ձում գո նե մի 
բան անել կամ շատ քիչ են փոր ձում: Բայց եթե նույ նիսկ լավ իշ խա նու
թյուն ներ էլ լի նե ին, էլի մենք էս նույն պրոբ լեմն ե րը կու նե նա յինք:

Հա յաս տան ցին չի ըն դու նում սփյուռ քա հա յին, սփյուռ քա հայն իր 
մեջ ու նի ներ քին խնդիր ներ՝ լի բա նա նա հայ, պարս կա հայ: Հա յաս տան
ցին ու նի գյում րե ցու, երև ան ցու խնդիր, ղա րա բաղ ցու հատ կա պես: 
Տնտե սա կան կյան քի մա սին մեր դի տար կումն ե րը հիմն ված են ան հա
տա կան փոր ձա ռու թյան վրա: Եթե ու զե նանք մի փոքր պատ մա կան 
անդ րա դարձ անենք, ապա պետք է ասեմ, որ սփյուռ քա հա յու թյան հա
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մար, ին չու ոչ նաև իրա նա հա յու թյան հա մար, Հա յաս տա նի ըն կա լու մը 
առաս պե լա կան է եղել, զգա ցա կան:Դա պատ ճառ դար ձավ, որ առա
ջին քայ լով բո լո րը փոր ձե ցին մո տե նալ դե պի Հա յաս տան, ներդ րում
ներ կա տա րել, ըն տա նիք ներ տե ղա փոխ վե ցին և այլն: Բայց եր կու 
հիաս թա փու թյան փուլ ու նե ցան, առա ջի նը բնա կա նա բար դժվար տա
րի ներն էին, որ բո լո րի հա մար էին դժվար, և զու գա հեռ դրան՝ Հա յաս
տա նում կար ծես շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րը՝ քիչ ավե լի ան
կաշ կանդ մո տե ցու մով: Այս իսկ պատ ճա ռով շա տե րը տու ժե ցին: Նաև 
զու գա հեռ դրան՝ իրան ցի, այ սինքն՝ ոչ հայ առևտ րա կան նե րը վնաս 
հասց րին իրա նա հա յու թյա նը, մե կը այն, որ ծա նոթ չէ ին մթնո լոր տին և 
մի ջա վայ րին և անո րակ ապ րանք նե րով Հա յաս տա նի սպա ռող նե րին 
հու սալ քե ցին և հու սա հա տաց րին, և մյուս կող մից՝ այդ տնտե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը, որ հիմն ված չէ ին իրա վա կան հար մար դաշ տի 
վրա (խախ տումն եր, չա րա շա հումն եր), երև ան եկան: Իսկ այժմ իրա նա
հա յե րը ավե լի զգոն են մո տե նում: Թե պետ բո լոր գոր ծա րար ներն էլ, 
ինձ թվում է, ցան կու թյուն ու նեն Հա յաս տա նում ինչոր գործ դնե լու, և 
շա տերն էլ անում են: Ամե նա հա ջող բնա գա վա ռը, որ եղել է ան ցած 
10 – 15 տա րի նե րին, հա վա նա բար բնա կա րա նա շի նու թյունն էր, շի նա
րա րու թյու նը: Այլ բնա գա վառ նե րում իրա նա հա յե րը հազ վա դեպ են հա
ջող վել Հա յաս տա նում:

Իհար կե, Հա յաս տա նը քայլ առ քայլ ավե լի է զար գաց նում բիզ նես 
մի ջա վայ րը, ստան դարտ նե րը բարձ րաց րել է, ին չը Իրա նում չի եղել: 
Են թադ րենք հար կա յին դաշ տը, Իրա նում ավե լի շատ ճկու նու թյուն ներ 
կան, որոն ցով կա րող են հար կից փախ նել ժո ղո վուր դը: Բայց նաև հա
րա բե րու թյուն նե րի առու մով զգում եմ, որ ավե լի հեշտ է: Հա յաս տա նում 
հար կա յին պա տաս խա նա տու պաշ տո նյան ավե լի կարծր է մո տե նում 
հա րա բե րու թյուն նե րին: Եթե մտա ծենք, որ հար կա յին դաշ տում խար
դա խու թյուն ներ կան, կա շա ռա կե րու թյուն կա, ապա նույնն էլ Իրա նում 
կա: Բայց գու ցե գռեհ կու թյու նը պա կաս է, կա րո ղա նում է իրա նա հա յը 
լե զու գտնել, և ճնշու մը ավե լի քիչ է էս տեղ՝ թե՛ ֆի նան սա պես, թե՛ բա րո
յա վար չա կան տե սան կյու նից: Իսկ Հա յաս տա նում իր վրա ավե լի մեծ 
ճնշում է գոր ծադր վում:

Այ սօր Հա յաս տա նում բիզ նես գրան ցե լը շատ ավե լի հեշտ և արագ 
է, քան Իրա նում, սա կայն հե տո շատ ավե լի մեծ դժվա րու թյուն ներ են 
առա ջա նում: Իրա նում այդ պես չի, և մե նաշ նորհ ներ չկան, շու կան ահ
ռե լի մեծ է, և տար բե րակ նե րը շատ են, մե նաշ նոր հա յին մթնո լոր տը 
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չկա: Պաշ տո նա պես չու նենք, մի՞թե Առևտ րա յին պա լատն է: Ինչ պես 
Հա յաս տա նում է մե նաշ նոր հա յին, էս տեղ էլ ով Առևտ րի պա լա տի ան
դամ է, նա էլ կկա րո ղա նա կազ մա կեր պել իր գոր ծու նե ու թյու նը առևտ
րի ոլոր տում: Առան ձին ան հատ ներդ նո ղի ան հա ջո ղու թյան պատ ճառ 
կա րող է լի նել ու սումն ա սիր ված շու կա յի բա ցա կա յու թյու նը: Շու կան իբ
րև ինս տի տուտ դեռ չի ձև ա վոր վել: Բայց մի խնդիր կա այս տեղ: Յու րա
քան չյուր մարդ, ով գտնվում է տվյալ հո ղի վրա, նա իրա վունք ու նի 
տնօ րի նե լու երկ րի ճա կա տա գի րը: Օրի նակ՝ այ սօր մենք ու նենք երկ քա
ղա քա ցի ու թյան օրենք, երկ քա ղա քա ցին նստած է Թեհ րա նում. ինչ քա
նով այդ մար դը բա րո յա կան իրա վունք ու նի մաս նակ ցե լու Հա յաս տա նի 
նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րին: Նա ապ րում է Թեհ րա նում, այս
տեղ օգտ վում ամեն ին չից, ծա ռա յում է Թեհ րա նին, ինչ պես պետք է 
նա... կա րող է նա իրեն թույլ տա գնալ և Հա յաս տա նի նա խա գա հի հա
մար ձայն տա: Եթե ես այս տե ղից մի որևէ քա ղա քա կան ռիս կի դի մեմ 
Հա յաս տա նի հա մար, մի և նույն է, չեմ պատժ վե լու, ինչ քա նով է դա 
ճիշտ: Սա կայն ժա մա նա կին ներ գաղ թյալ նե րին ինչ պես վե րա բեր վե
ցին, ինչ պես կթան կո վի: Մար դիկ գա լիս էին Հա յաս տան մեծ գու մար
նե րով, բայց նրանց խա բե ցին տար բեր ձև ե րով: Իսկ Մի ա ցյալ Նա
հանգ նե րը ի՞նչ քա ղա քա կա նու թյուն ու ներ. տա նում էր քա ղա քա կան 
դժգոհ նե րին: Եվ այն մար դիկ, որոնք Պարս կաս տա նում ավե լի քան 
400 տար վա կա րո տով եկել էին Հա յաս տան, տե սան, թե ինչ պայ ման
նե րի մեջ են հայտն վել: Եվ փո խա րեն էս ամե նը կար գա վոր վի, ավե լի է 
վա տա նում: Երբ Հա յաս տա նում պե տա կա նու թյու նը հաս տատ վում է, 
այն պետք է ծա ռա յի պե տու թյան նպա տա կին և ոչ թե ան դամն ե րի 
նպա տակ նե րին: Պե տա կա նու թյու նը ազ գա յին նպա տա կի պետք է ծա
ռա յի: Հա յաս տա նում, ցա վոք, դա վեր ջին տե ղում է: Հա յաս տա նում այ
սօր չկա վե րահս կո ղու թյուն խա բե ու թյուն նե րի նկատ մամբ. դա պետք է 
իրա կա նաց նի Հա յաս տա նի նա խա գա հը»:

«Եթե մար դը վստա հում է հայ րե նի քին ու, վերց նե լով իր ու նե ցա
ծը, գնում է հայ րե նիք, ապա հայ րե նի քը պետք է հոր պես տի րու թյուն 
անի: Չի կա րե լի, որ ինչոր մե կը՝ գոր ծա րար կամ կյան քի վաս տակ ու
նե ցող մե կը, ամեն ինչ վերց նի գնա Հա յաս տան, ներդ րում անի այն տեղ 
և 5 տա րի հե տո կորց նի ամեն բան: Չի կա րե լի այ սօր հա յաս տան ցի 
մար դու նկատ մամբ այդ պատ կե րա ցու մը ստեղ ծել: Տա րի ներ շա րու
նակ պայ քա րած հա յաս տան ցու մա սին այ սօր խա բե բա յի, ստո րի և գո
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ղա ցո ղի պատ կե րա ցում ու նեն դրսում:
Հա ճախ մար դիկ հարց նում են՝ ի՞նչ անել, երբ ու զում են գնալ Հա

յաս տան ներդ րում անե լու: Լավ, ինչ պես վար վի մար դը, եթե նա գու մա
րը վերց նում գնում է Հա յաս տան, ապա այդ գու մա րը պետք է երաշ խա
վոր ված լի նի: Մար դը պետք է կա րո ղա նա աշ խա տաց նել այն, մի քա նի 
հո գու աշ խա տանք ստեղ ծի, ինքն էլ իր ըն տա նի քը պա հի և շա հի էդ տե
ղից: Այդ պրո ցե սի տև ա կա նու թյու նը երաշ խա վոր ված չէ: Հա յաս տա
նում մար դը գնում է, գործ է դնում, աշ խա տաց նում է, ապ րում է, սա
կայն կող քից որոշ նե րը պի տա կա վո րում են, թե հա րիֆ սփյուռ քա հայ է, 
այդ ար տա հայ տու թյու նը չի ասում հա սա րակ քա ղա քա ցին, ժո ղո վուր
դը, հա յաս տան ցի պաշ տո նյա պա տաս խա նա տուն չի ասում, Հա յաս
տա նի մի չորս «խա րո շի ներն» են ասում: Բայց այդ «խա րո շին», որ այդ 
վնա սը հասց րե լա, կա րող է լի նել ցան կա ցած ոլոր տում՝ պե տա կան հա
մա կար գում լի նի, չի նովն իկ լի նի և այլն: Եվ դա ի վեր ջո ար ժեզր կում է 
պե տա կա նու թյու նը: Այս տեղ եթե մար դիկ դեռ չեն ար տա գաղ թել, մի
այն Հա յաս տա նի հույ սով են: Հու սով են, որ մի օր Հա յաս տան կվե րա
դառ նան, երբ օրի նա կան դաշ տը կպարզ վի մարդ կանց առաջ»:
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Փոր ձա գետ ներ (բարձ րա գույն կրթու թյամբ, 30 – 60 տա րե կան)՝ 
Հայ դա տի գրա սե նյա կի աշ խա տակ ցու հի, հայ կա կան դպրո ցի ման կա
վարժ, բա րե գոր ծա կան մի ու թյան գրա սե նյա կի աշ խա տա կից, Հայ 
առա քե լա կան եկե ղե ցու եպիս կո պոս, կու սակ ցա կան գոր ծիչ, լրագ րող, 
ման կա վարժ, Լի բա նա նի Կա թո ղի կէ Մես րո պե ան վար ժա րան, ձեռ
նար կա տե րեր, հայ կա կան թեր թի տնօ րեն:

Հար ցազ րու ցա վար ներ՝ Լու սի նե Տա նա ջյան, Սո նա Ներ սի սյան:
Հար ցազ րույց նե րը վար վել են 2015 թ. Բեյ րու թում, Ան ջա րում և Լի

բա նա նի այլ հա յա շատ վայ րե րում:

Հարցազրույցներինյութեր

Ընդհանուրպատկեր
«Լի բա նա նը հա մայն քա յին դրո ւած քով և սահ մա նադ րու թե ամբ եր

կիր է: Այս տեղ ու րիշ ձև ով դե մոկ րա տիա կայ: Հա մայնք նե րի մի ջև ինչ
որ հա ւա սա րակշ ռու թիւն պահ պա նե լու ճի գով պատ րաս տո ւած տրա
մադ րու թիւն է, այ լա պէս եթէ հա ւա սա րակշ ռու թիւ նը խախ տո ւի, ու րեմն 
բա խումն ե րի, պա տե րազ մի կը գնան: Արո ւես տա կան վի ճակ է, հա մե
մա տու թիւն նե րը խախ տո ւել են, և քրիս տո նէ ու թե ան թի ւը նո ւա զած է: 
«Թա էֆ»ի սահ մա նադ րու թե ամբ իւ րա քան չիւր հա մայն քի իրա ւունք ներ 
են տրո ւած, և հա մայնք նե րը, իրենց տրո ւած իրա ւունք նե րու հա մա ձայն, 
իրենց կե ան քը վա րել ներ քին օրէնք նե րով: Հա յե րու իրա ւունք նե րը միւս 
հա մայնք նե րու իրա ւունք նե րէն կը տար բե րի: Որ քան մեծ է հա մայնքդ, 
այն քան աւե լի իրա ւունք ներ ու նես: Որ քան քիչ ես, այն քան նո ւա զում են 
իրա ւունք ներդ: Բայց կրօ նա կան մեր իրա ւունք նե րուն մէջ գրե թէ հա մա
հա ւա սար ենք: Որ պէս կրօ նա կան հա մայնք, մեր հար ցե րը մենք ենք լու
ծում, և պե տու թիւ նը ճա նա չում է այդ իրա ւա սու թիւն նե րը: Պէտք է յի շել 
նա և, թէ Լի բա նա նի սահ մա նադ րու թե ան մէջ նշո ւած է, որ նա խա գա հը 
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պէտք է Մա րո նի հա մայն քէն ըլ լայ, վար չա պե տը՝ Իս լամ սիւն նի հա
մայն քէն…: Նախ աշ խար հագ րա կան գետ նի վրայ Լի բա նա նը փոքր եր
կիր է և 10000 քա ռա կու սի քի լո մեթր: Իսկ մենք որ պէս հա յու թիւ նը յստակ 
շրջան նե րու մէջ կեդ րո նա ցած էինք, քիչ մը սկսանք ըն դար ձա կո ւիլ: Ափ 
մը հող մըն է Լի բա նա նը, սա իր մեծ առա ւե լու թիւ նը ու նի: Այս տեղ մշա
կոյ թը, դաս տի ա րա կու թիւ նը տար բեր է, մեր ապ րած ոճը տար բեր է, 
փոքր Հա յաս տան է, բայց հո ղը լի բա նա նե ան է»:

«Լի բա նա նա հայ գա ղու թը չի նմա նիր Մի ջին Արև ել քի այլ գա ղութ
նե րու, ամէն իմաս տով` թէ թո ւա յին, քա ղա քա կան, ըն կե րա յին կազ
մուած քով: Լի բա նա նը Մի ջին Արև ել քի մէջ ու նի իւ րա յա տուկ դի մա գիծ, 
որով հե տև եթէ նկա տի ու նե նանք միւս գա ղութ նե րը` Սու րի ան, Թեհ րա
նը, Եգիպ տո սը, Իրա քը (որոնք մեծ թիւ կը ներ կա յաց նէ ին), այս բո լոր 
եր կիր նե րը ու նե ցած են այս պէս կո չո ւած դիկ տա տո րա կան ռե ժիմն եր, 
որոնք հնա րա ւո րու թիւն չեն տո ւած հայ գա ղութ նե րու քա ղա քա կան 
ազա տու թիւն ու նե նա լու, այն պէս, ինչ պէս Լի բա նա նը: Մենք այս տեղ որ
պէս հա մայնք մեր դիրքն ու տե ղը ու նինք: Լի բա նա նի արաբ ժո ղո վուր
դը մեզ կը յար գէ ու լաւ ըն դու նած է, և ազա տու թիւն ու նինք ամէն գետ նի 
վրայ աշ խա տե լու: Լի բա նա նը հա մայն քա յին դրու թե ամբ եր կիր է, ուր 
հա մայնք նե րը ներ կա յա ցո ւած են խորհր դա րա նէն, կա ռա վա րու թե նէն, 
բո լոր պե տա կան մար մին նե րէն ներս: Այ սինքն` սահ մա նադ րու թիւ նը կը 
պահ պա նէ իւ րա քան չիւր գա ղու թի իրա ւունք նե րը: Եւ որով հե տև հա
մայն քա յին դրու թիւն է, Լի բա նա նի հայ հա մայն քը տա րի նե րու ըն թաց
քին, յատ կա պէս 1924էն ետք, երբ Լի բա նա նի հա յե րը Լո զա նի դաշ նագ
րի հի մամբ դար ձան Լի բա նա նի քա ղա քա ցի ներ, ինչ պէս միւս բո լոր քա
ղա քա ցի նե րը, մինչ օրս կը վա յե լեն նոյն իրա ւա սու թիւն նե րը, այ սինքն` 
տար բե րու թիւն չկայ արա բի, հա յու, ասո րիի մի ջև: Մենք Լի բա նա նի 
խորհր դա րա նի մէջ ու նինք եր կու հայ պատ գա մա ւոր ներ: Ու նինք նա
խա րար, բարձր կար գի մար դիկ, ընդ հա նուր տնօ րէն ներ: Գա ղու թը 
որով հե տև գա ղութ է, հա կա ռակ ան ցած քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ
մին, ու նե ցանք թի ւի նո ւա զում: Եթէ այդ օրե րուն գա ղու թը կը հա շո ւէր 
250000, այ սօր այդ թի ւը մօ տա ւո րա պէս իջած է կէ սի, բայց հա կա ռակ 
այս բո լո րին գա ղու թը բո լոր մա կար դակ նե րու վրայ աշ խոյժ է՝ հա մե մա
տած այլ գա ղութ նե րու: Պուրճ Հա մու տը Սփիւռքա հա յուն բա բա խուն 
սիրտն է, որով հե տև նա և Պուրճ Հա մու տէն ար տադ րած ենք մար դուժ, 
հայ թայ թած ենք մտա ւո րա կա նու թիւն, ազ գա յին գոր ծիչ ներ, թեր թե րու 
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խմբա գիր ներ…: Մին չև Լի բա նա նի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը 
(1975 – 1976) Լի բա նա նը կը հա մա րո ւէր իս կա պէս ամե նա ու ժեղ ու ամե
նա հա րուստ հա մայն քը` իր կա ռա վա րու թիւն նե րով ու դրո ւած քով: Ար
տա սահ մա նի և Սփիւռքի բո լոր գա ղութ նե րուն մէջ, որ պէս զի այն տեղ 
հա յա պահ պան ման գոր ծու նէ ու թիւ նը ծա ւա լի, զար գա նայ` Լի բա նա նի 
մար դուժ (քատ րեր) կը սպա սէ ին, և անոնք ալ կը մեկ նէ ին: Սփիւռքի բո
լոր գա ղութ նե րը անխ տիր, առանց ոև է մէ կը նե ղաց նե լու, հա կա ռակ որ 
ու նե ցած են իրենց տե ղա կան ու ժե րը, սա կայն և այն պէս միշտ դի մած են 
Լի բա նա նին, որ պէս զի օգ տո ւին Լի բա նա նէն: Օրի նակ` Լի բա նա նի մէջ 
70 հայ կա կան վար ժա րան կար և 50000 – 60000 աշա կեր տու թիւն: Լի բա
նա նի գա ղու թի խօս քը, ձայ նը, կա րո ղու թիւ նը մշտա պէս լսե լի էին, բո լո
րը ծա նօթ էին Լի բա նա նի գա ղու թի մա սին: Հա յա պահ պան ման գոր ծըն
թա ցին նա և կը նպաս տէ քա ղա քա կան ներ կա յու թիւ նը»:

«Այ սօր ևս Լի բա նա նը կը նկա տո ւի Սփիւռքի ամե նա ու ժեղ գա
ղութ նե րէն մին, նա և պէտք է ըսել, թէ Սփիւռք հաս կա ցու թիւ նը նոյն պէս 
սկսաւ փո խո ւիլ: Առաջ երբ Սփիւռք ըսէ ինք, կը հասկ նա յինք Մի ջին 
Արև ելք, Եւ րո պա, Հիւ սի սա յին և Հա րա ւա յին Ամե րի կա, իսկ այ սօր 
աւել ցած են Ռու սաս տա նը, Արև ե լե ան Եւ րո պան: Այլ խօս քով` Սփիւռքի 
աշ խար հա քա ղա քա կան պատ կե րը փո խո ւած է: Այ դու հան դերձ, լի բա
նա նա հա յու թիւ նը քա նա կի հետ մի ա սին կորսն ցուց նա և որա կը, և 
հետզ հե տէ որա կի պա կա սը զգա լի կը դառ նայ և վա ղը աւե լի զգա լի 
պի տի դառ նայ զա նա զան պատ ճառ նե րով: Քա ղա քը չու նի երէ կո ւայ 
մտա ւո րա կա նու թիւ նը, չու նի քա ղա քա կան պատ րաս տո ւած տար րե րը, 
չու նի այն հայ ու սա նո ղու թիւ նը, որ հա յա պահ պան ման գոր ծին մէջ նա
խան ձախնդ րու թիւն ցու ցա բե րէ:

Լի բա նա նը, հա մայն քա յին եր կիր ըլ լա լով, բո լոր պե տա կան սպա
սար կու թիւն նե րը հա մայնք նե րու վրայ բաժ նո ւած են: Մենք, իբ րև հա
մայնք, մեծ սպա սար կու թե ան ծա ռա յու թիւն ներ չու նինք մեր ձեռ քը, 
բայց իբ րև օրի նա կե լի, խա ղա ղա բեր և խօ սա կից հա մայնք, բո լոր հա
մայնք նե րուն հետ մենք ալ կ’օգ տո ւինք: Պէտք է ըսել, որ լուրջ աշ խա
տանք կայ բո լոր մա կար դակ նե րու վրայ, որ պէս զի այդ յա րա բե րու թիւն
նե րը կա յուն կեդ րոն ու նե նան, բայց երկ րին և Մի ջին Արև ել քի ընդ հա
նուր մթնո լոր տը չի նպաս տեր, որ քրիս տո նե այ իբ րև հա մայնք հե զա
սահ գոր ծըն թա ցը քա լէ: Սու րի ոյ պա տե րազ մի հե տև ան քով բա ւա կան 
ըն տա նիք ներ կորսն ցու ցինք: Մենք քիչ մը աչ քա բա ցու թիւն ու նինք: Ու
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նինք ծնող ներ, որոնք սու րի ա հայ են, բայց շա տոնց Լի բա նան հաս տա
տո ւած են»:

Ժողովրդագրականկազմը
«Երբ ընդ հա նուր թի ւի մա սին պի տի խօ սինք, այդ թի ւը պէտք է 

տար բե րի 100000 – 120000 մի ջև, տրո ւած ըլ լա լով, որ Լի բա նա նի մէջ 
մար դա հա մար գո յու թիւն չու նի: Բայց մօ տա ւոր կեր պով կրնամ ըսել, թէ 
այս թի ւին 35%ը երի տա սարդ ներ են (15 – 30 տա րե կան), 15%ը երե խա
ներ են, իսկ 50%ը՝ ծե րու նի ներ: Տա րաբ նա կեց ման մա սին՝ նա խա պէս 
մեր շրջա նը աւե լի հա յա շատ շրջան էր, իսկ այ սօր խառն է օտար նե րով, 
ինչոր մտա հո գու թիւն է մե զի հա մար: Սու րի ա ցի ներ, այլ հա մայնք նե
րու ան դամն եր մեր շրջա նին մէջ կ’ապ րին, որով հե տև մեր շրջան նե րը 
շատ աւե լին ու ազ ծախ սե լի են, քան միւս շրջան նե րը: Լի բա նանն ալ 
կա ցու թե ան պատ ճա ռաւ միշտ հարց դրո ւե ցաւ հա յու թե ան կե ցո ւած քը, 
թէ որ քա ղա քա կան կող մին մաս կը կազ մէ: Վեր ջերս արաբ սու րի ա ցի
ներ հաս տա տո ւե ցան Պուրճ Հա մու տի հա յա շատ շրջա նէն ներս, և այս
պի սով Պուրճ Հա մու տը վե րա ծո ւե ցաւ առևտ րա կան կեդ րո նի, ինչոր 
անյար մա րու թիւն ներ ստեղ ծեց: //Ներ քին տե ղա շարժ կայ, Պէյ րութ 
քա ղաք շատ թանկ մի ջա վայր է ապ րե լու հա մար: Այ սօր երի տա սարդ
նե րի դժո ւար թէ ապ րին Պէյ րու թի մէջ, և որ քան Պէյ րու թից հե ռա նում 
էք, մի քիչ աւե լի մեղ մա նում են գնե րը: Հե տև ա բար, շարժ ւում են դէ պի 
այն կող մե րը, որ տեղ մատ չե լի են, և աւե լի ըն դար ձակ կե ան քի պայ
ման ներ կան»:

«Լի բա նա նի մէջ ընդ հան րա պէս ներ քին տե ղա շարժ կայ, խճո ղո
ւած մի ջա վայ րից գնում են մի քիչ աւե լի էժան մի ջա վայր, որ տեղ աւե լի 
հեշտ է ապ րել: Այս տե ղի լի բա նան ցի նե րու մէկ մա սը սու րի ա ցի են, և 
շա տեր իրենց սու րի ա ցի ըլ լա լու փաս տը սկսան օգ տա գոր ծել, հե տև ա
բար, սկսան եր թալ և գալ Սու րիա, իբ րև թէ Սու րի ա յէն նոր դուրս ելած 
են, որ պէս զի կա րո ղա նան ճամ բոր դել: Այո՛, թա փը նո ւա զած է, որով հե
տև կա րե լի ու թիւ նը չկայ: Իսկ եթէ կա րե լի ու թիւն ըլ լայ, ես ձե զի կը 
վստա հեց նեմ, որ մէ կը չմնար: Կը մնան այն մար դի կը, որոնք կը մտա
ծեն, որ Լի բա նա նի գա ղու թը պէտք է պա հո ւի, այ լա պէս մարդ չի մնար»:

Տեղաշարժեր
«Երբ 1970 թ. պա տե րազ մը եկաւ, մեր ժո ղո վուր դին մօտ ան գամ մը 

այդ վա խը, սար սա փը վե րարթ նա ցաւ: Դեռ 50 տա րի ան ցած էր Մեծ 
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եղեռ նէն, և այն վե րապ րած սե րուն դը տա կա ւին ողջ էր: Մեծ թի ւով ար
տա գաղթ տե ղի ու նե ցաւ այդ թո ւա կան նե րուն, և այդ պատ ճառ, որ գա
ղու թը պար պո ւի իր մար դու ժէն` ըլ լայ հա սա րա կա կան, ըն կե րա յին, 
մշա կու թա յին և յատ կա պէս տնտե սա կան, որով հե տև այ սօր կ’ար տա
գաղ թեն անոնք, որոնք իրենց նիւ թա կան պայ ման նե րը կը նե րեն և կը 
կա րո ղա նան վե րա հաս տա տո ւիլ Գա նա տա յին, Ամե րի կա յի և Աւստ րա
լի ա յի նման գա ղութ նե րու մէջ: Վեր ջին տա րի նե րուն, նա մա նա ւանդ 
2011էն, երբ որ 10000 – 12000 սու րի ա հա յեր Լի բա նան եկան, բնա կա նա
բար, ըն կե րա յին որոշ տե մոկ րա ֆիկ խախ տում եղաւ: Տնտե սա կան 
տագ նա պը շատ մեծ ազ դե ցու թիւն ու նե ցած է մեր ըն տա նիք նե րու և ըն
կե րա յին կար գա վի ճա կի վրայ, և այս մէ կը որոշ շփոթ մը ստեղ ծած է 
գա ղու թա յին ու ժա կա նու թե ան վրայ: Երի տա սար դու թե ան մօտ որոշ 
ար տա գաղ թի ոչ մեծ ալիք մը կը զգանք դէ պի Ամե րի կա, արա բա կան 
եր կիր ներ` մա նա ւանդ ան գոր ծու թե ան պատ ճա ռաւ»:

«1970ական նե րու սկիզ բը, եթէ մէ կը պի տի մեկ նէր Լի բա նա նէն 
կամ մտա ծէր հաս տա տո ւիլ Մի ա ցե ալ Նա հանգ ներ, իսկ շատ քիչ մա սը 
կը մտա ծէր հաս տա տո ւիլ Գա նա տա յի և Աւետ րալ տա յի մա սին: Բայց 
պա տե րազ մի պատ ճա ռով նոր ար տա գաղթ մը սկիզբ առաւ դէ պի այլ 
տա րածք ներ, և սա բնա կան սո վո րոյթ դար ձաւ: Միւս կող մէ Մի ջին Արե
ւել քէն ներս ծայ րա յեղ ահա բեկ չա կան շար ժումն ե րու թա փան ցու մը և 
անոնց կե ցո ւածքն ու վե րա բեր մուն քը քրիս տո նե այ փոք րա մաս նու
թիւն նե րու նկատ մամբ, ստի պո ւած շա տեր Մի ջին Արև ել քէն կը գաղ
թեն: Օրի նակ՝ Սատ տամ Հիւ սէյ նի իշ խա նու թե ան ժա մա նակ քրիս տո
նե ա նե րու թի ւը 1.700000 կը հա շո ւէր, իսկ այ սօր դժբախ տա բար 200000 
է: Յոր դա նա նի և Եգիպ տո սի մէջ նոյն պէս թի ւը նո ւա զած է, իսկ Սու րի ոյ 
մէջ ամէն բան քան դե ցին: Լի բա նա նի մէջ քա ղա քա կան անո րո շու թիւն 
կը տի րէ, թէ՛ ապա հո վա կան և թէ՛ տնտե սա կան գետ նի վրայ: Երբ այս 
ահա բեկ չա կան շար ժումն ե րը խու ժեն Լի բա նան, վստա հա բար հայ կա
կան շրջան նե րու մէջ պի տի թա փան ցեն: Որոշ մտա հո գու թիւն կայ, որ 
ապա գան ինչ պի տի ըլ լայ: Մեր սե րուն դի մար դիկ կրնայ ըլ լալ հաշտ
ուին այս տեղ մնալ, բայց մենք չենք փա փա քիր, որ մեր զա ւակ նե րը հոս 
մնան: Մար դիկ կան, որ առաջ երբ իրար հան դի պէ ինք, կը հարց նէ ինք, 
թէ ինչ պէս էք, իսկ այ սօր մեր առա ջին հար ցը կ’ըլ լայ՝ «զա ւակդ ո՞րտեղ 
պի տի ղրկես»: Այս անո րո շու թիւնն է, որ պի տի ստի պէ լի բա նա նա հա
յու թե ա նը, որ նոր դռներ զար նէ: Մար դիկ կան, որոնք կը ծրագ րեն Նյու 
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Զլանտ տե ղա փո խո ւիլ: Եր կի րը ապա հով չէ, որ կա րե նանք հաս տա
տա կամ ըսել, որ ապա գան այս տեղ է: Շատ պի տի փա փա քէ ինք հոս 
մնալ, բայց պայ ման նե րը կը թե լադ րեն ու րիշ քայ լե րու դի մել»:

«Այժմ կան դժբախ տա բար ար տա գաղ թի մի տումն եր: Շրջան մը 
դադ րած էր ար տա գաղ թի երև ոյ թը, բայց Սու րի ոյ պա տե րազ մի սկսե
լէն ի վեր ար տա գաղ թի ալի քը դար ձե ալ սկսաւ դէ պի Ամե րի կա և Գա
նա տա: Այ սօր ար տա գաղ թը նոյն թա փով չէ, որով հե տև այս տեղ մնա
ցող մար դիկ եր կու խնդիր ու նին: Կամ այն է՝չեն կրցած վի զա ստա նալ 
և կամ նիւ թա կան մի ջոց ներ չեն ու նե ցած` դուրս գա լու և այլ երկ րի մէջ 
վերսկ սե լու հա մար: Երի տա սարդ ներն են, որոնք կը գաղ թեն, ոմանք 
այն տեղ կը հաս տա տո ւին և կամ այդ տե ղէն ու րիշ եր կիր ներ կը մեկ նին: 
Այ սօր իսկ մեր հայ աղ ջիկ նե րը պատ րաստ են աշ խա տե լու` եթէ դուր սը 
գործ գտնեն: Մա նա ւանդ ին տեր նե տը մեծ հնա րա ւո րու թիւն կու տայ 
երի տա սարդ նե րուն, որ պէս զի աւե լի հեշ տու թե ամբ ար տա սահ մա նի 
մէջ գործ գտնեն և կապ պա հեն այլ ըն կե րու թիւն նե րու հետ: Կայ նա և 
ար տա հոսք աշ խա տան քի բեր մամբ, երի տա սարդ նե րը յատ կա պէս, 
որոնք մաս նա գի տու թիւն ու նեն, այ սօր Լի բա նա նում գործ չլի նե լու 
պատ ճա ռով ար տա գաղ թում են և գնում են Արա բա կան ծոց, ոմանք դէ
պի Եւ րո պա, Ամե րի կա: Իսկ ու րիշ նե րը աւե լի հե ռա ւոր վայ րեր են տե
ղա փոխ ւում, որոնք մշտա կան ձև ով հաս տատ ւում են: Ջախ ջա խիչ մե
ծա մաս նու թիւ նը Գա նա տա է, շա տեր յա ջո ղե ցան Մի ա ցե ալ Նա հանգ
ներ գաղ թել, Գեր մա նիա, Հոլ լան տա, Աւստ րա լիա, Շո ւէտ: Դէ պի Հա
յաս տան էլ գնում են, բայց այ սօր առա ւե լա բար սի րի ա հա յերն են, ով քեր 
դէ պի Հա յաս տան են գնում: Շատ փոքր թիւ կայ, որ կ’ու զէ Հա յաս տան 
հաս տա տո ւիլ, և փա փա քը մեծ է: Լի բա նա նի այս անա պա հով և տնտե
սա կան վի ճա կը մար դոց կը ստի պէ, որ ու րիշ տեղ տե ղա փո խո ւին: Շա
տեր կը մտա ծեն Հա յաս տան հաս տա տո ւիլ, բայց քա նի որ Հա յաս տա
նի մէջ ֆի նան սի, ըն կե րա յին և գոր ծի խնդիր կայ, մար դիկ այլ եր կիր կը 
գաղ թեն: Ար տա գաղ թե լու թա փը շատ նո ւա զած է, որով հե տև կա րե լի
ու թիւն նե րը շատ նո ւա զած են: 80 տո կո սը վե րա դառ նա լու տրա մադ րու
թիւն չու նի»:

«Գաղ թել փա փա քող մար դի կը իրենց ըն տա նի քի հետ կը գաղ
թեն: Կը գաղ թեն այն պի սի տեղ, որ տեղ բա րե կամն եր, ազ գա կան ներ 
ու նին, որ պէս զի իրենց դիւ րու թիւն ըն ծա յո ւի և կա րե լի ու թիւն ստեղ ծո ւի 
թղթա բա նու թե ան առու մով: Այ սինքն՝ նա խա սի րու թե ան հարց չէ, այլ 
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որ տե ղէն կա րե լի է վի զա ձեռք բե րել: Կրնամ ըսել, թէ գաղ թել փա փա
քող նե րը աւե լի կը մեկ նին Ամե րի կա և Գա նա տա, քան Եւ րո պա, որով
հե տև այն տեղ բա րե կամն եր ու նին և կրնան իրենց օգ նե լու վի զա ստա
նա լու հար ցով: Երբ Գա նա տա կը մեկ նին, լի բա նան ցին լի բա նան ցի ին 
շատ շուտ կը գտնէ: Այն տեղ Լի բա նա նի այդ հա ճոյ քը չկայ, ստի պո ւած 
պէտք է իրա րու հետ շփո ւիլ` եկե ղե ցի յա ճա խե լով, ակումբ հա ւա քո ւե
լով…: Ես, օրի նակ, կրնամ ըսել, իմ դա սըն կեր ներս 30 հո գի էին, այ սօր 
Լի բա նա նի մէջ անոնց մէ մի այն 3 – 4 հո գի կայ: Այն դա սըն կեր ներս, 
որոնք դուրս են և նոյն տե ղը կը բնա կին, ընդ հան րա պէս իրա րու հետ 
են և առի թը կը ստեղ ծեն գո նէ տա րին ան գամ մը իրա րու տես նեն: 
Բայց այն քան որ ես հասկ ցած եմ, այն տեղ չկայ այդ մթնո լոր տը, որ 
մար դիկ իբ րև ըն տա նիք, իբ րև հա րա զատ ներ, իբ րև ըն կեր ներ ան պայ
ման պէտք է իրա րու կող քին մնան: Կրնայ ըլ լալ փա փա քը, բայց պայ
ման նե րը չեն թոյ լատ րեր, որով հե տև մար դոց տու նե րը, գոր ծի տե ղե րը 
իրար մէ շատ հե ռու են: Մինչ դեռ Լի բա նա նի մէջ մենք կրնանք 1.5 ժա մո
ւայ ըն թաց քին մէկ ծայ րէն միւս ծայ րը եր թալ: Այ սինքն` մենք լի բա նա
նա հա յերս մէկ աշ խար հագ րա կան գի ծի վրայ կ’ապ րինք և կրնանք 
իրա րու հետ շփո ւիլ, բայց այն տեղ չկայ: Նո րէն կը կրկնեմ, փա փա քը 
կայ, ջերմ յա րա բե րու թիւն ներ ստեղ ծե լու ցան կու թիւ նը կայ, բայց պայ
ման նե րը չկան»:

Խառնամուսնություններ
«Կայ այլ երև ոյթ մը ևս` օտար ամուս նու թիւ նը: Մեր ժա մա նակ՝ 

35 – 40 տա րի առաջ, օտար ամուս նու թիւ նը ըն դու նե լի չէր, իսկ այ սօր 
այդ պարզ երև ոյթ է: Մէկ խօս քով` այ սօր փո խո ւած են մեր ազ գա յին 
փառ քերն ու աւան դոյթ նե րը: Հետզ հե տէ սկսած ենք տե ղի տալ: 2005 
թո ւա կա նին վի ճա կագ րա կան տո ւե ալ նե րու հա մա ձայն՝ ամուս նու թե ան 
50 տո կո սը խառ նա մուս նու թիւն էր և ահա զանգ հնչեց նող թիւ էր: Եթէ 
մայ րը հայ է, կը նշա նա կէ թէ կէ սը հայ է, առանց սե ռա կան խտրու
թեան, և իրենք մեր հա րա զատ ներն են: Մենք զի րենք ըն դու նե լով մեր 
վար ժա րա նէն ներս, իրենց մէջ հայ կա կան զգա ցում կ’առա ջաց նենք, 
կը ծա նօ թաց նենք մեր մշա կոյ թին և լե զո ւին հետ: Երբ զի րենք կը կո
չենք կէս հա յեր, շատ կը վի րա ւո րո ւին, որով հե տև այն քան լաւ հա յե րէն 
կը խօ սին, որ իրօք զար մա նա լի է: Հե տև ա բար, մենք պէտք է հաշտ
ուինք գա լիք հանգ րո ւա նին հետ և ըստ այնմ ծրագ րենք: Օտար ամուս
նու թե ան երև ոյթն ալ կայ և օրըս տօ րէ աւե լի շատ կը բազ մա նայ: Հա յե
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րը ան ջա տո ւած չեն եր բեք և սերտ կապ ու նին Լի բա նա նի այլ արաբ 
հա մայնք նե րու հետ: Նա խա պէս մեր մեծ հայ րե րը բա ցար ձա կա պէս 
կապ չէ ին հաս տա տած միւս հա մայնք նե րու հետ, ան շուշտ կ’աշ խա
տակ ցէ ին իրա րու հետ, բայց ոչ իբր ըն կեր և բա րե կամ: Հի մա այդ պէս 
չէ, բո լո րո վին պատ կե րը փո խո ւած է: Այ սօր հա յը ինք զինք լի բա նան ցի 
կը զգայ և բնաւ օտար չի զգար ինք զինք արաբ շրջա նա կէ ներս: Այս պի
սով տար բեր պատ կեր մը ձև ա ւո րո ւած է: Հա մե մա տա բար այլ գա ղութ
նե րու, Լի բա նա նի մէջ ձու լո ւե լու վտան գը աւե լի դան դաղ է: Սա չի նշա
նա կեր ձու լում չկայ: Ու նինք խառ նա մուս նու թիւն նե րու բարձր տո կոս, 
նա խա պէս չու նէ ինք, բայց վեր ջին 10 – 15 տա րի նե րու ըն թաց քին թի ւը 
բարձ րա ցած է: Խառ նա մուս նու թիւն նե րը ընդ հան րա պէս արաբ քրիս
տո նե ա նե րու հետ տե ղի կ’ու նե նան: Ասոնք բո լո րը ժո ղո վուր դին մէջ 
հար ցադ րումն եր առա ջա ցու ցին, և ձև ով մը մեր ժո ղո վուրդն ալ այն հա
մո զու մին եկաւ, որ մենք այ լևս լի բա նան ցի ենք և Լի բա նա նի մշա կոյ
թին մէջ մտնենք, մեր լի բա նան ցի ըլ լա լը պէտք է ար տա յայ տենք»:

Գաղութիազգայինկառույցներ
«Ընդ հա նուր առ մամբ, բա րե կե ցիկ գա ղութ մըն է և լաւ կազ մա

կեր պո ւած է: Բո լո րը մեր ժո ղո վուր դը վաս տա կով, տե սիլ քով ստեղծ
ուած կա ռոյց ներ են: Ակումբ ներ, մշա կու թա յին կեդ րոն ներ ու նենք, այդ 
բո լո րը եղել են, որ պէս զի մեր ժո ղո վուր դը կե ան քը եր կա րաձ գեն և 
հարս տաց նեն ազ գա յին ար ժէք նե րով: Այս բո լո րին նո րից նոր հաս կա
ցո ղու թե ամբ պէտք է նա յենք: Եթէ պէտք է նո րո գենք, պէտք է վե րա նո
րո գենք, որ պէս զի կա րո ղա նան մեր ժո ղո վուր դի պէտ քե րին ծա ռա յեն, 
այն պէս, ինչ պէս որ պէտք է: Ու նինք մեր երեք կու սակ ցու թիւն նե րը, 
առաջ նոր դա րան նե րը և բա րե գոր ծա կան մի ու թիւն նե րը: Այդ պի սիք են` 
հայ երեք յա րա նո ւա նու թիւն նե րը` Առա քե լա կան, Կա թո ղի կէ և Աւե տա
րա նա կան եկե ղե ցի նե րը, Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թիւն, Հնչա
կե ան և Ռամ ա վար կու սակ ցու թիւն նե րը, «Հա մազ գա յին» մշա կու թա
յին մի ու թիւ նը, մա մու լը, բայց և այն պէս այս գոր ծօն նե րը իրենց նախ
կին ազ դե ցու թիւ նը չու նին: Եթէ հարց մը կայ, որուն շուրջ ամէն մարդ 
մի ա տե սակ կը մտա ծէ` այդ ալ Հայ դա տի գրա սե նե ակն է: Այս գրա սե
նե ա կը Մի ջին Արև ել քի գրա սե նե ակն է, լաւ յա րա բե րու թիւն ներ ու նի 
բո լոր կու սակ ցու թիւն նե րուն և հա մայնք նե րուն հետ, բո լո րը կը դի մեն և 
ոչ մէ կուն մի ջև տար բե րու թիւն կը դնե: Հայ դա տի գրա սե նե ա կը գրա
սե նե ակ ներ ու նի տար բեր եր կիր նե րու մէջ և կը գոր ծակ ցի ամէն մա
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կար դա կի վրայ ար տա քին աշ խար հի հետ, քա րոզ չու թիւ նը արա բա կան 
աշ խար հի հա մար է, և ոչ թէ ներ քին քա րոզ չու թիւն է, որ կ’ընե: Շրջան
նե րու գրա սե նե ակ նե րը ընդ հան րա պէս այդ ներ քին քա րոզ չու թե ամբ 
կը զբա ղին: Գրա սե նե ա կը ընդ հան րա պէս կը հա մա գոր ծակ ցի լրա
տուա մի ջոց նե րու, ու սումն ա սի րա կան կեդ րոն նե րու, հա մալ սա րան նե
րու, ակա դե մա կան և քա ղա քա կան շրջա նակ նե րու հետ: Հայ դա տի 
գրա սե նե ա կը աշ խա տան քը կը ծա ւա լի Հա յոց ցե ղաս պա նու թե ան ճա
նաչ ման, հայ ժո ղո վուր դի իրա ւունք նե րու ձեռք բեր ման ոլորտ նե րու մէջ, 
ինչ պէս նա և կը տրա մադ րե հա յե րէն, արա բե րէն և այլ լե զու նե րով ար
խիւ ներ: Կը փոր ձե լրա տո ւա կան, մշա կու թա յին լաւ յա րա բե րու թիւն ներ 
ստեղ ծել Հա յաս տա նի և արա բա կան աշ խար հի մի ջև: Օրի նակ` 
100ամե ա կի առ թիւ մենք Հա յաս տան ու ղար կե ցինք տար բեր արա բա
կան լրա տո ւա մի ջոց ներ, որոնք հար ցազ րոյց ներ և ծրա գիր ներ մշա կե
ցին ու պատ րաս տե ցին: Լի բա նա նը մի ա ժա մա նակ այն տեղն է, որ տեղ 
կան ար բա նե ա կա յին լրա տո ւա մի ջոց նե րու գլխա ւոր գրա սե նե ակ նե րը` 
Ալ Ճա զի րան, Ալ Մա յա տին, BBC Arabic և այս գրա սե նե ակ նե րը ընդ
հան րա պէս մե զի կը դի մեն յատ կա պէս Հա յոց ցե ղաս պա նու թե ան վե
րա բե րող նիւ թե րուն շուրջ»:

«ՀԲԸՄ բա րե գոր ծա կա նը Լի բա նա նի մէջ լաւ դիրք ու նի և յար գո
ւած է բո լո րին կող մէ, ու նի 3 վար ժա րան ներ, որոնք ու սումն ա կան գետ
նի վրայ մեծ յա ջո ղու թիւն ներ ու նին, 4 լե զու ներ կը դա սա ւան դո ւին, իսկ 
շրջա նա ւարտ նե րը բո լորն ալ կ’ըն դու նո ւին լի բա նա նե ան զա նա զան 
հա մալ սա րան ներ: ՀԲԸՄն կու սակ ցա կան մի ու թիւն մը չէ և քա ղա քա
կան կողմն ակ ցու թիւն կամ դիր քո րո շում չու նի, ու նի երի տա սարդ նե րու 
մի ու թիւ նը` ՀԵԸն (Հայ Երի տա սար դաց Մի ու թիւ նը), որ ու նի հսկա յա
կան երի տա սար դա կան շար ժումն եր, ու նի իր պա րա խում բը, փո ղե րա
խում բը: Ու նի թար մա նա տու ներ, աս պետ նե րու մի ու թիւն, տիկ նանց 
հա մախմ բու թիւն ներ, կրթա կան յանձ նա խումբ, որ դպրոց նե րու սա
տար կը հան դի սա նամ, ու նինք շրջա նա կա յին յանձ նա խումբ, մշա կու
թա յին, թա տե րա կան և մար զա կան հանձ նախմ բեր…: Մէկ խօս քով` 
ապա կու սակ ցա կան ըլ լա լը ՀԲԸՄի հա մար իրա պաշ տու թյուն և առա
ւե լու թիւն է:

Այս տեղ Հա յոց ցե ղաս պա նու թե ան 100ամե ա կի առ թիւ ամէն օր 
կար մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում` կազ մա կեր պո ւած իւ րա քան չիւր հա
մայն քի, կու սակ ցու թե ան և կամ կազ մա կեր պու թե ան կող մէ:
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Սփիւռքի երեք գլխա ւոր կու սակ ցու թիւն նե րը, որոնք մեծ դե րա կա
տա րու թիւն ու նին Սփիւռքի տա րած քին, ու նին իրենց են թա կա ռոյց նե
րը: Այդ են թա կա ռոյց նե րը` մար զա կան, մշա կու թա յին, կը գոր ծակ ցին 
Սփիւռքի այլ են թա կա ռոյց նե րու հետ: Կայ նա և եկե ղե ցա կան կա պը, 
որը կը գոր ծէ Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սու թե ան հո վա նի ին 
ներ քոյ: Թե մե րու իրա րու հետ գոր ծակ ցու թիւ նը այլ յա րա բե րու թե ան 
եղա նակ է: Իսկ այս բո լո րէն ան կախ միջ հա մայն քա յին առու մով այն
քան ալ հա մա գոր ծակ ցու թիւն չկայ: Շատ պաշ տօ նա կան»:

«Մեր մտայ նու թե ան մէջ «հաւ նո ցա յին» հո գե բա նու թիւն մը կայ: 
Օրի նակ, են թադ րենք Լի բա նա նի «Հա մազ գա յին» մշա կու թա յին մի ու
թիւ նը մի ջո ցա ռում մը կազ մա կեր պած է, եթէ պի տի հա մա գոր ծակ ցի 
այլ կազ մա կեր պու թե ան մը հետ այս ծի րէն ներս, այդ վստա հա բար պի
տի ըլ լայ Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու իր քոյր մի ու թե ան հետ: Այ սինքն` 
բա րե կա մա կան կա պեր կան, բայց միջ մի ու թե նա կան յա րա բե րու թիւ նը 
այն քան ալ խո րա ցո ւած չէ: Նոյնն է պա րա գայն կու սակ ցա կան գոր
ծակ ցու թե ան և հա մա գոր ծակ ցու թե ան: Իւ րա քան չիւր հա մայնք ու նի 
իրեն յա տուկ մտա հո գու թիւն և առաջ նա հեր թու թիւն: Լի բա նա նի առաջ
նա հեր թու թիւն լրիւ ու րիշ են, ինչ որ Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու և այլ գա
ղութ նե րու: Սա կայն այս բո լո րին մէջ մի ակ տու ժո ղը հա յա պահ պա
նումն է: Եթէ այ սօր մեր կու սակ ցու թիւն նե րը իրենց առաջ նա հեր թու թիւ
նը դար ձու ցած են Լի բա նա նի քա ղա քա կան իրա վի ճա կը և իրենց ամ
բողջ ներդ րումն ու գոր ծու նէ ու թիւ նը կեդ րո նա ցու ցած են տե ղա կան 
ու ժե րու յար մա րո ւե լու քա ղա քա կա նու թե ան, վստահ եղէք, որ այդ կու
սակ ցու թիւ նը չի կրնար դե րա կա տա րու թիւն ու նե նալ հա յա պահ պան
ման, Հայ դա տի հե տապնդ ման գոր ծըն թա ցի մէջ: Բա ցա ռու թիւն նե րը 
յար գե լի են, ան շուշտ: Բա րե բախ տա բար, այ սօր ու նինք կա ռոյց ներ, որ 
կը պայ քա րին այս գծով»:

«Սփիւռքի տա րած քին մէջ կան քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րը, 
և իւ րա քան չիւր կու սակ ցու թիւն իր հեր թին ու նի իր մար զա կան, մշա կու
թա յին, բա րե սի րա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րը: Երեք հիմն ա կան կու
սակ ցու թիւն ներն են Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թիւն, Հնչա կե ան 
և Ռամ ա վար կու սակ ցու թիւն նե րը: Կայ բա րե գոր ծա կան հաս տա տու
թիւ նը: Դաշ նակ ցու թիւ նը ու նի Հա մազ գա յի նը, ԼՕԽը (Լի բա նա նի Օգ
նու թե ան Խա չը), ՀՄԸՄն: Հնչա կե ան կու սակ ցու թիւնն ալ նոյն պէս ու
նի բա րե սի րա կան մի ու թիւն, ՀՄՄ, «Նոր Սե րունդ» մշա կու թա յին մի ու
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թիւ նը: Ռամ ա վար ներն ալ ու նի «Թէ քէ ե ան» մշա կու թա յին մի ու թիւ նը 
և մար զա կան մի ու թիւ նը: Դաշ նակ ցու թիւ նը ընդ հան րա պէս ամե նա
շատ հա մա կիր ներ ու նե ցող կու սակ ցու թիւնն է Լի բա նա նի և Սփիւռքի 
տա րած քին մէջ: Մշա կու թա յին առու մով 3 կու սակ ցու թիւն ներն ալ աշ
խոյժ են, և քիչ մըն ալ մրցակ ցու թիւն կայ»:

Կապըայլհամայնքներիհետ
«Այո, տար բեր դա սա խօս ներ, արո ւես տա գէտ ներ կու գան Սու րի

ա յէն, Եգիպ տո սէն և Հա յաս տա նէն, բայց այն քան ալ սերտ չեն: Տե ղա
կան գա ղու թը ամէն մար զէ ներս իր մաս նա գէտ նե րը ու նի, և կը պա տա
հի, որ Ամե րի կա յէն դա սա խօս ներ, քա ղա քա գէտ ներ ելոյթ կ’ու նե նան 
այս տեղ: Իսկ վեր ջին տա րի նե րուն Հա յաս տա նէն ու նե ցանք բազ մա թիւ 
դա սա խօս ներ, պատ մա բան ներ, արո ւես տա գէտ ներ: Բա րե գոր ծա կան 
այլ հայ հա մայնք նե րու հետ մշտա պէս կը հա մա գոր ծակ ցինք, բայց ու
րիշ եր կիր նե րու այլ կազ մա կեր պու թիւն նե րու հետ՝ ոչ այն քան: Մեր գա
ղու թը ինք նա բաւ է, և կար ծես այն քան ալ կա րի քը չենք զգա ցած դուր
սէն շատ մը մար դիկ հրա ւի րե լու: Լի բա նա նը միշտ բաց է նո րու թիւն նե
րու և պատ րաստ է հիւ րըն կա լե լու իւ րա քան չիւր մաս նա գէտ հիւ րի և 
հա յոր դիի: Լի բա նա նը միշտ ալ այլ հայ գա ղութ նե րու մար դուժ տրա
մադ րած է: Դուր սի եր կիր նե րու մէջ կազ մա կեր պու թիւն նե րու, կու սակ
ցու թիւն նե րու ղե կա վար նե րը, դպրոց նե րու տնօ րէն նե րը ընդ հան րա
պէս լի բա նա նե ան ծա գում ու նե ցող հա յեր եղած են»:

«Գա ղութ նե րու հետ մեր կա պը շատ լաւ են, և ընդ հան րա պէս 
հարց մը չու նինք: Նկա տի պէտք է ու նե նանք, որ Կի լի կե ան աթո ռը ձե
ւով մը սփիւռքե ան եկե ղե ցին կը ներ կա յաց նէ, և Կի լի կե ան աթո ռը ու նի 
իր թե մե րը: Կու սակ ցու թիւն նե րը` Դաշ նակ, Հնչակ, Ռամ ա վար, և ու
նին իրենց շրջան նե րու մաս նա ճիւ ղե րը և իրենց մաս նա ճիւ ղե րու հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը շատ սերտ է: Եկե ղե ցին իր թե մե րով կա պո ւած 
է միւս գա ղութ նե րուն: Իսկ կու սակ ցու թիւն նե րը իրենց մշա կու թա յին և 
քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րով կա պո ւած են գա ղու թի միւս 
ամ բող ջու թիւն նե րուն: Օրի նակ` Հա յոց ցե ղաս պա նու թե ան 100ամե ա կի 
առ թիւ մենք, որ պէս 100ամե ա կի մար մին, ու զե ցինք շրջա նա յին հա մա
գու մար մը ընել: Կա պո ւե ցանք Մի ջին Արև ել քի մեր բո լոր շրջան նե րուն, 
բո լո րը անխ տիր ան վե րա պահ ար ձա գան քե ցին, ներ կայ գտնո ւե ցան, և 
իրօք սքան չե լի հա մա գու մար մըն էր, որ ու նե ցանք Լի բա նա նի մէջ: Այ
սինքն` բա րե բախ տա բար, անց նող 50 տա րի նե րուն մենք կրցանք 
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շրջան ցել մեր կու սակ ցա կան տար բե րու թիւն նե րը, ինչ որ շատ կա րև որ 
է: Պէտք է ըսել նա և, թէ Սո վե տա կան Հա յաս տանն ալ իր դե րա կա տա
րու թիւ նը ու նե ցաւ այս գա ղութ նե րու տար բա ղադ րու մին, կամ էջ մի ած
նա կան և Կի լի կե ան թե մե րը գա ղու թին մէջ եր կո ւու թիւն ստեղ ծած էին, 
այ սօր կրնամ ըսել, որ այս բո լո րը վե րա ցած են: Այժմ շատ աւե լի ներ
դաշ նակ գոր ծու նէ ու թիւն կայ, հա մե րաշ խու թիւն, հան դուր ժո ղա կա նու
թիւն կայ, իրար հան դէպ նե րո ղամ տու թիւն կայ:

Մեր առ ջև բա ցո ւե ցաւ աշ խա տան քի հո րի զոն մը, որուն մէջ կը նե
րառ նո ւէ ին բո լոր կող մե րը, երեք հա մայնք նե րը` Առա քե լա կան, Կա թո
լիկ, Աւե տա րա նա կան, երեք կու սակ ցու թիւն նե րը` Դաշ նակ ցա կան, 
Հնչա կե ան, Ռամ ա վար, բա րե սի րա կան մի ու թիւն նե րը…: Ասի կա եղաւ 
2004ին: Իսկ 2011ին կազ մո ւե ցաւ Հա յոց ցե ղաս պա նու թե ան 100ամե
ա կի յանձ նա ժո ղո վը, և այս յանձ նա ժո ղո վը նոյն առա ջար կը ներ կա յա
ցուց բո լոր գա ղութ նե րուն, որ քովքո վի պի տի գաք և պի տի կազ մէք 
100ամե ա կի վե րա բե րե ալ ծրա գիր ներ: Ես, որ քան որ գի տեմ,սեպ տեմ
բե րին ժո ղով մը տե ղի պի տի ու նե նայ, որուն ըն թաց քին այս հար ցը պի
տի ար ծար ծո ւի, և պի տի առա ջար կո ւի, որ այս յանձ նա ժո ղովն ե րը հե
տայ սու կո չո ւին խոր հուրդ, Հա յոց ցե ղաս պա նու թե ան խոր հուրդ, որ 
պի տի շա րու նա կէ աշ խա տանք նե րը: Մենք տե սանք, թէ ինչ պի սի դժուա
րու թիւն նե րու մատ նո ւե ցանք 100ամե ա կը կազ մա կեր պե լու հա մար: Ի՞նչ 
կ’առա ջադ րենք: Այս տե ղէն կը բխի գա լի քի 10 տա րի նե րու ծրա գի րը, և 
հոս այ լևս պի տի գանք մի աս նա բար իբ րև ար բա նե ակ ներ ու բո լո րո ւինք 
Հա յաս տա նի շուրջ: Այս պէս պէտք է ըլ լայ գա լիք մեր գոր ծու նէ ու թիւ նը: 
Այ լևս այլ 100ամե ակ նե րու մա սին պէտք չէ խօ սիլ: 100ամե ա կը պէտք է 
մեր զար թօն քը, վե րած նուն դը, վե րա շի նու թե ան ըլ լայ: Հա յաս տա նը 
պէտք է շատ բան կա տա րէ, որ պէս զի շրջան ցէ այս մե զի կլա նող, սահ
մա նա փա կող Ցե ղաս պա նու թե ան ճա նաչ ման հար ցը»:

Գաղութումընթացողտնտեսական
ևսոցիալականգործընթացները
«Այս ժո ղո վուր դի երև ի ապա հով 20 տո կո սը ուղ ղա կի չքա ւո րու թե

ան պայ ման նե րու մէջ է, այ սինքն՝ աղ քա տու թե նէն վար վի ճա կի մէջ է: 
Մօ տա ւո րա պէս մնա ցե ալ 35 տո կո սը, օրա պա հի կով ապ րող մար դիկ, 
բայց եթէ չաշ խա տին` կրնայ ըլ լայ յա ջորդ ամիս անօ թի մնան: Միւս 30 
տո կո սը մի ջին դա սա կարգն է, հա րուստ չեն, բայց ինք նա բաւ են, ինք
նա շարժ ու նին, հար կա բա ժին ու նին: Մեծ մա սը դրա մա տու նե րու հետ 
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վար կե րու խնդիր ու նին: Իսկ վեր ջին 15 տո կո սը բա րե կե ցիկ մար դիկ 
են, գոր ծա րար և լաւ դիր քեր զբա ղեց նող մար դիկ են, որոնք ու նին ջու
րի մա տա կա րար ման, հիւ թի, սառ նա րան ներ ար տադ րե լու գոր ծա րան
ներ, ինչ պէս նա և ճա շա րան ներ: Այս մար դոց մէկ մա սը, որոնց իրենց 
բա րե րա րու թիւն նե րով կը պա հեն հա մայն քին կա ռոյց նե րը:

Հա յե րը, Մեծ եղեռ նէն ետք, երբ Սու րի ա յէն Լի բա նան հա սան, 
նախ զա նա զան ար հեստ նե րու մէջ նե տո ւե ցան: Առև տու րի մէջ մտան, 
ներդ րումն եր կա տա րե ցին, փոր ձա ռու թիւն ձեռք բե րին: Պէտք է ըսել, 
թէ Լի բա նա նի տնտե սա կան մա կար դա կով լաւ դիր քի հա սան` թէ՛ ար
հես տի և թէ՛ պիզ նէ սի բնա գա ւառ նե րէն ներս: Պէտք է ըն դու նիլ, որ հա
յը ուր որ ալ գտնո ւած է, աշ խա տա սէր է եղած: Եւ լի բա նա նա հա յը իր 
ճակ տի քրտին քով տե ղա ցի ին յար գանք պար տադ րեց` ըլ լայ անի կա 
ճար տա րա գի տու թե ամբ, բժշկա կան ոլոր տի մէջ: Լի բա նա նա հա յը երբ 
նա խա ձեռ նու թիւն մը վերց նէ, միշտ յար գանք թե լադ րած է և յա ջո ղած 
է: Այ սօր երկ րի վի ճա կը այն քան լճա ցած և սա ռած է, որ երկ րի մէջ 
սպա սո ղա կան վի ճակ կը տի րէ: Այ սինքն՝ այ սօ րո ւայ դրու թե ամբ առև
տու րը, ար հես տը այն պէս չեն, ինչ պէս որ երէկ էին: Ատոր հա մար մար
դիկ պարտ քե րու մէջ են և դրա մա տու նե րու պար տա կան են: Այդ պատ
ճա ռաւ իրենց ու նե ցո ւած քը կը ծա խեն, կը գաղ թեն, կրճա տումն եր կը 
կա տա րեն, բայց միշտ ու միշտ լա ւա տե սու թե ամբ կը մօ տե նան այս 
իրա վի ճա կին` յու սա լով երկ րի վի ճա կը պի տի բա րե փո խո ւի: Որ քան որ 
այս անո րո շու թիւ նը եր կա րի, այն քան տնտե սա կան առու մով տեղ քայ
լի մէջ պի տի մնանք: Այս կը տի րէ ոչ թէ մի այն հա յե րու մօտ, այլ Լի բա
նա նի մա կար դա կով: Նա խա քայ լեր առ նե լու մի ջա վայր չմնաց: Երև ա
կա յա ցէք, եթէ առաջ ար տա ծումն ե րու Սու րի ոյ ճամ բով պի տի ըլ լա յին, 
դժբախ տա բար, այ սօր փակ է: Եթէ ծո վա յին ճա նա պար հով պի տի ըլ լա
յին, շատ թանկ է: Այլ խօս քով, առևտ րա կան, ար հես տա գի տա կան և 
տնտե սա կան գետ նի վրայ այս վի ճա կը կը տի րէ, որ զու գոր դո ւած է 
երկ րի քա ղա քա կան իրա վի ճա կին հետ»:

«Նախ կի նում ընդ հան րա պէս ժո ղո վուր դին 80 տո կո սը ուղ ղա կի ձե
ռա յին աշ խա տան քով կը զբա ղէ ին, այ սինքն կօշ կա կա րու թե ամբ, 
պղնձա գոր ծու թե ամբ, դեր ձա կու թե ամբ, ոս կեր չու թե ամբ կը զբա ղէ ին, 
ճաշ կը պատ րաս տէ ին: Այ սինքն` երեք տի պի մար դիկ կա յին: Մար դիկ, 
որոնք առան ձին կ’աշ խա տէ ին ու կ’ար տադ րէ ին (հնա կար կատ, նպա րա
վա ճառ): Կայ տա կա ւին փոքր գոր ծա րան ներ, որ տեղ 5 աշ խա տա ւոր կա
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յին, որոնք կօշ կա կա րու թե ամբ և ոս կեր չու թե ամբ զբա ղո ւած են: Այդ օրե
րուն կա յին բա րե կե ցիկ մար դիկ, ով քեր գոր ծա րան ներ ու նէ ին և զբա
ղէին եր կա թա գոր ծու թե ամբ, գոր գա գոր ծու թե ամբ, կտո րի գոր ծով, ու
տես տե ղէ նի և պա հա ծո յի վա ճառ քով: Իսկ ու սե ալ նե րի թի ւը քիչ եղած է: 
Այս բո լո րը կը վե րա բե րի 50 տա րի առա ջո ւայ լի բա նա նա հայ կե ան քին:

Այ սօր պատ կե րը ամ բող ջա պէս տար բեր է: Այդ ձե ռա յին աշ խա
տանք նե րը այ սօր վե րա ցած են, և իրենք իրենց ար ժէ քը կորսն ցու ցած 
են, որով հե տև ար դի ա կա նա ցու մը այն պի սի տեղ հաս ցու ցած է, որ 
մար դիկ ձեռ քով աշ խա տե լով տեղ չեն հաս նիր: Նոր սե րուն դը ընդ հան
րա պէս աւե լի դէ պի հա մալ սա րա նա կան ու սում և վար չա գի տա կան աշ
խա տանք նե րու մղո ւած է: Այդ դէպ քում ու նինք բազ մա թիւ բժիշկ ներ, 
ճար տա րա պետ ներ, ճար տա րա գէտ ներ, իրա ւա բան ներ, ֆի նան սա կան 
գոր ծի և ITի մաս նա գէտ ներ, ինչ պէս նա և կան երի տա սարդ ներ, որոնք 
կը զբա ղին հո գե բա նու թե ամբ, գրա գի տու թե ամբ, թղթակ ցու թե ամբ և 
հա ղոր դա վա րու թե ամբ: Այ սինքն՝ մեր երի տա սար դու թե ան մէկ բա ժի
նը ու սա նե լու փա փա քը ու նին: Հի մա, վեր ջին 15 տա րի նե րու ըն թաց քին 
ու սա նի լը նո ւա զած ու դժո ւա րա ցած է, որով հե տև ու սումն ա վար ձե րը 
թանկ են: Մէկ բա ժի նը ուղ ղո ւած է դէ պի տեխ նի կա կան ոլորտ, բայց 
հա մալ սա րա նի կրթու թիւն չէ դա: Մէկ խօս քով` այ սօ րո ւայ հա մե մա տու
թե ամբ ար հես տա ւոր նե րու թի ւը նո ւա զած է՝ ի նպաստ ու սա նող նե րու: 
Մար դիկ, ով քեր իրենց ար հեստ նե րը ժա ռան գած էին իրենց ըն տա նի
քէն, այ սօր չկայ, որով հե տև առաջ ար դիւ նա ւէտ և շա հա բեր էին այդ 
ար հեստ նե րը, իսկ այ սօր` ոչ: 30 – 40 տա րի ներ հա մալ սա րա նա կան 
շատ քիչ երի տա սարդ ներ կը գտնո ւէ ին, որոնք կը ցան կա նա յին պե տա
կան կա ռոյց նե րու, նա խա րա րու թիւն նե րու մէջ աշ խա տիլ, այ սօր այդ 
թի ւը աւե լի է: Այո՛, թէ կուզ նման կա ռոյց նե րու մէջ աշ խա տա վար ձե րը 
ցածր են, բայց ապա հով են: Կա րև որ կէտ մը ևս: Կայ այն հո գե բա նու
թիւ նը, ինչ պէս Հա յաս տա նի մէջ, թէ պե տա կան կա ռոյց նե րու մէջ աշ
խա տե լով՝ մար դիկ կո ռուպ ցի ա յի մի ջո ցով աւե լի կը հարս տա նան: 
Տնտե սա կան իմաս տով` լի բա նա նա հայ գա ղու թը բա ւա կան ծանր վի
ճակ նե րէ ան ցաւ յատ կա պէս քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մէն ետք: 
Նա խա պէս այդ պէս չէր, բա րե կե ցիկ էր, մե ծա մաս նու թիւ նը կրնար 
հան գիստ ապ րիլ մին չև 70ական նե րու սկիզ բը»:

«Մենք միշտ կը խօ սինք նախ քան պա տե րազ մը և պա տե րազ մէն 
յե տոյ: Հա յու թիւ նը 1915 – 1970 թթ. այս տեղ ապ րե ցաւ, իր վե րած նուն դը 
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ապ րե ցաւ և ան կէ յե տոյ ու նե ցաւ ու րիշ փոր ձա ռու թիւն մը: Հա յե րը լա
ւա գոյն դեր ձակ ներն էին, կօ շիկ կա րող նե րը, պա յու սակ շի նող նե րը, ոս
կե րիչ նե րը, այն, ինչ որ «ար տի զա նալ» աշ խա տանքն էր, ան պայ ման 
հայն էր այն կա տա րո ղը: Երբ պա տե րազ մը սկսաւ, ար տա գաղթ եղաւ, 
և մեր լա ւա գոյն մար դի կը առա ջին գաղ թող նե րը եղան: Մինչ այդ լի բա
նան ցին սոր ված էր հայ վար պետ նե րու աշ խա տիլ, հա մա գոր ծակ ցիլ: 
Լի բա նան ցիք միշտ ըսած են, թէ արո ւես տի, նկար չու թե ան, ոս կեր չու
թե ան մէջ հա յե րը միշտ առա ջին կար գին մէջ են եղած: Իրենք եր բեմն 
հպար տու թե ամբ կ’ըսեն, բայց եր բեմն այս բո լո րը նա խանձ կը ստեղ ծէ: 
Եւ եթէ մրցանք ներ տե ղի կ’ու նե նան, եթէ մաս նա կից նե րէն երե քը հայ 
են և մէ կը լի բա նան ցի, իրենք այն պէս կ’ընեն, որ տե ղա ցի ին տան 
մրցա նա կը: Հա յե րու ար ժա նի քը և արո ւես տի իւ րա յատ կու թիւ նը տե սա
նե լի է: Իրենց արո ւես տա գէտ նե րէն շա տեր ազ դո ւած են մեր արո ւես
տա գէտ նե րէն և կը փոր ձեն կապ կել: Հա յե րու վար պետ ըլ լա լը թէ՛ ար
ուես տի և թէ՛ ար հես տի մէջ ան վի ճե լի է: Իսկ հի մա հա յե րը նոյն պէս 
ոս կեր չու թե ամբ և առև տուր կը զբա ղո ւին»:

«Գա ղու թը ու նե ցած է շատ լաւ անձ նա ւո րու թիւն ներ, մե ծա հա
րուստ ներ, գոր ծա տէ րեր, որոնք մեծ ներդ րում ու նե ցած են Լի բա նա նի 
տնտե սա կան ոլոր տէն ներս, յատ կա պէս 50 – 70ական նե րուն, բայց 
ատ կէ յե տոյ անոնք ալ ար տա գաղ թե ցին: Իսկ այ սօր տնտե սա կան 
իրա վի ճա կը շատ ծանր է, ասոր վրայ աւել ցաւ Սու րի ոյ պա տե րազ մը, 
սու րի ա հայ մեր քոյ րերն ու եղ բայր նե րը Լի բա նան հաս տա տո ւե ցան 
(մօ տա ւո րա պէս 20000), որոնք բեռ եղան մեր գա ղու թին վրայ: Երբ գա
ղութ կ’ըսենք, մենք մէկ կողմ չենք հասկ նար, այլ եկե ղե ցի և կազ մա
կեր պու թիւն, բա րե սի րա կան հաս տա տու թիւն ներ…: Ար դէն Լի բա նա նը 
տնտե սա կան ծանր պայ ման նե րու մէջ էր, իսկ սու րի ա ցի նե րու գա լուս
տը Լի բա նան շատ աւե լի ազ դեց տե ղա ցի նե րուս վրայ` ան գոր ծու թե ան 
առու մով: Մէկ խօս քով` պա տե րազ մի և տնտե սու թե ան պա տե րազ մի 
պատ ճա ռով ար տա գաղ թը վերսկ սաւ: Հա յը երբ չի կրնար գո յա տև ել 
այս պայ ման նե րու մէջ, բնա կա նա բար կ’ար տա գաղ թէ: Օրի նակ` Եգիպ
տո սի գա ղու թը շատ լաւ գա ղութ էր, բայց 60ական նե րուն, Ապ տուլ 
Նա սէ րի օրե րուն, մե ծա հա րուստ նե րը թո ղե ցին և հաս տա տո ւե ցան 
Գա նա տա և Ամե րի կա: Նոյն պէս ալ Հա ֆէզ Ալ Ասա տը, երբ փոր ձեց 
սե փա կա նաց նել գոր ծա տե ղե րը, մեծ թի ւով հա յեր ար տա գաղ թե ցին: 
Լի բա նա նը այդ պէս չէր, որով հե տև Լի բա նա նը ժո ղովր դա վար եր կիր է՝ 
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հա մե մա տա բար արա բա կան միւս եր կիր նե րուն: 50ական թո ւա կան
նե րէն սկսե ալ Լի բա նա նը մշտա պէս պա տե րազ մի մէջ էր: 58ին, 59ին 
պա ղես տին ցի նե րուն հետ, 74ին, 82ին իս րա յէ լե ան ներ խու ժում, յե տոյ 
մին չև 90ական ներ…: Այս պատ ճառ նե րով գա ղու թը մե ծա պէս տու ժած 
է: Քա ղա քա կան իմաս տով ալ տու ժած են, որով հե տև եթէ մին չև 
70ական ներ մենք թիւ կը ներ կա յաց նէ ինք լի բա նա նե ան մա կար դա
կով, ինչ պէս նա և քրիս տո նէ ու թե ան թի ւը նո ւա զե ցաւ, և մու սուլ ման նե
րու թի ւը աճե ցաւ, այդ բո լո րը պատ ճառ հան դի սա ցան, որ մենք տու
ժենք»:

«Լի բա նա նի տնտե սու թիւ նը հիմն ո ւած է տու րիզ մի և առև տու րի 
վրայ, իսկ առա ւել ևս հա յե րը դրա մատ նա յին ոլոր տի մէջ զար գա ցած 
են, այ սինքն՝ պե տու թիւ նը չի կրնար քու բան կա յին հա շիւդ իմա նալ` 
առանց դա տա կան վճի ռի: Հա յերն ալ օգ տո ւած են այս երև ոյ թէն: Այ սօր 
թէ կուզ քիչ մը փո խո ւած է այս դրու թիւ նը: Լի բա նա նը դրա մատ նա յին 
իմաս տով զար գա ցած է, որով հե տև միւս արա բա կան դիկ տա տոր եր
կիր նե րու քա ղա քա ցի նե րը Լի բա նա նի բան կե րու մէջ դրած էնա իրենց 
դրամն ե րը, ատի կա պատ ճառ դար ձած է, որ Լի բա նա նի պիզ նէ սը միշտ 
զար գա նայ, ինչ պէս Զո ւի ցե րի ոյ պա րա գան: Ասի կա պա տե րազ մէն 
առաջ էր: Բայց ահա բեկ չու թե ան (terrorism) պատ ճա ռով Արև մուտ քը 
որոշ պատ ժա մի ջոց ներ սահ մա նեց, այդ պատ ճա ռով դրա մա տու նե րը 
սկսան բա ցո ւիլ, այ սինքն` այ սօր Ամե րի կան կրնայ գիտ նալ քու հա շիւդ: 
Այս բո լո րը ազ դե ցին տնտե սա կան վի ճա կին վրայ:

Ցե ղաս պա նու թե նէն ետք, երբ հա յե րը Լի բա նան եկան, իրենց հետ 
բե րին իրենց ար հեստ նե րը, որոնք Լի բա նա նի մէջ գո յու թիւն չու նէ ին: 
Հա յե րը նշա նա ւոր էին ոս կեր չու թե ամբ, կա շիէ գոր ծով, նկար չու թեամբ…: 
Անոնց զարկ տրո ւե ցաւ, և հա յեր օգ տո ւե ցան այս բո լո րէն: Այդ օրե րուն 
եթէ պի տի փնտռէ իր լաւ կօշ կա կար, դեր ձակ, նկա րիչ, ոս կե րիչ` ան
պայ ման պի տի եր թա յիք հա յու մօտ: Լի բա նան ցին այս գոր ծե րը չէր 
կրնար ընել, հի մա է, որ սկսած են այս գոր ծե րով զբա ղո ւիլ: Որով հե տև 
հա յը, երբ կ’ար տա գաղ թէր, տե ղա ցի իս լա մը հա յուն տե ղը կու գար աշ
խա տե լու:

Սկիզ բի շրջա նին հա յե րը աւե լի ար հես տա ւոր եղած են և գե րա
զանց դիր քե րու հա սած են: Այ սօր ար հեստ նե րու ոլոր տը պակ սած է ժո
ղո վուրդ նե րէ ներս, օրի նակ` կօշ կա կա րու թիւ նը, դեր ձա կու թիւն…: 
Առաջ մար դիկ դեր ձա կի մօտ կը կա րո ւէ ին իրենց նա խընտ րած հա
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գուստ նե րը, իսկ այ սօր պատ րաստ կա րող են որև է մէկ խա նու թէ առ
նել: Նոր սե րուն դը հա կո ւած է աւե լի ուս ման և աւե լի կը մաս նա գի տա
նայ իր նա խընտ րած ծի րէն ներս` ըլ լայ անի կա երկ րա չա փու թիւն, փաս
տա բա նու թիւն, բժշկու թիւն, տնտե սու թիւն…:

Նախ կի նում լի բա նա նա հա յե րու 10%ը մի այն հա մալ սա րա նա կան 
կրթու թիւն ու նէր, իսկ այ սօր` 90%ը: Հայ ժո ղո վուր դը որ ճիւ ղի մէջ ալ 
ըլ լայ` կը յա ջո ղի իր աշ խա տա սի րու թե ամբ և յա մառ կամ քով: Ար հես
տա ւոր էր և յա ջող էր, բայց ար հես տա ւո րի մա կար դա կին վրայ չմնաց և 
ինք զինք աւե լի վեր հա նեց: Ար հես տա ւոր նե րու զա ւակ ներ այ սօր ար
դէն բժիշկ են, փաս տա բան, ճար տա րա պետ: Թէ կուզ ար հես տա ւոր նե
րու թի ւը պակ սած է, բայց հայ արո ւես տա գէտ նե րու թիւ շատ ցած է: 
Շատ նշա նա ւոր գծագ րիչ ներ, եր գա հան ներ, խմբա վար ներ ու նինք»:

«Հա յերն ընդ հան րա պէս պե տա կան կա ռոյց նե րու մէջ չեն աշ խա
տիր և կը նա խընտ րեն իրենց սե փա կան գոր ծը, պիզ նե սը ու նե նալ: Կա
րե լի է դա հա յե րու սո վո րու թե ան մէկ պատ ճա ռը ըլ լայ: Նախ կի նում 
ընդ հան րա պէս մեր մեծ հայ րե րը չէ ին ձգտեր պե տա կան մար մին նե րու 
մէջ աշ խա տիլ, որով հե տև մա նա ւանդ արա բե րէն լե զուն լաւ չէ ին տի
րա պե տէր, իսկ այ սօր հայ երի տա սար դը սկսած է նե րառ նո ւիլ պե տա
կան աշ խա տանք նե րու և կազ մա կեր պու թիւն նե րու մէջ, որով հե տև 
արա բե րէն լե զուն լաւ գի տէ, և այդ, լի բա նա նե ան սահ մա նադ րու թե ան 
հա մա ձայն, մեր իրա ւունքն է: Հայ ըլ լա լը եր բեր ար գելք չէ պե տա կան 
մարզ մտնե լու և բարձր պաշ տօն նե րու հաս նե լու և կամ ստանձ նե լու 
հա մար: Բայց ըստ երկ րի սահ մա նադ րու թե ան` երկ րի նա խա գա հը 
պէտք է ըլ լայ Մա րո նի հա մայն քէն ներ կա յա ցու ցիչ…: Բայց ընդ հան րա
պէս պէտք է ըսել՝ ար գե լա փա կումն եր չկան հայ ազ գի նկատ մամբ»:

«Յետ պա տե րազ մե ան շրջա նին, կա րող եմ ասել, թէ գա ղու թը եր
կու խա ւե րի վե րա ծո ւեց, մի ջին դա սա կարգ չմնաց, մնաց հա մեստ դա
սա կարգ և վեր նա խաւ: Վեր նա խա ւի մար դիկ իրենց աշ խա տանք նե րը 
ու նեն թէ՛ էս տեղ և թէ՛ այլ երկր նե րում, գնումգա լիս են: Հա մեստ խա ւը 
ընդ հան րա պէս բա նո ւոր դա սա կարգն է, որ իր առօ րե այ ապ րուս տի 
հա մար աշ խա տում է: Եթէ պայ ման նե րը թոյ լատ րում են, գործ կայ` աշ
խա տում են: Իսկ եթէ գործ չկայ, ու րեմն տնտե սա պէս վատ վի ճա կի մէջ 
են:

Գործ չկայ այ սօր այս տեղ: Երի տա սար դու թիւ նը ապ րուստ ապա հո
վե լու հա մար էս տեղ չի, Արա բա կան ծո ցի երկր ներ առա ւե լա բար գնում 
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են ե՛ւ Եւ րո պա, ե՛ւ ու րիշ երկր ներ, չեն գաղ թած, ժա մա նա կա ւո րա պէս աշ
խա տան քի հա մար գնա ցել են: Լի բա նա նը փոքր շու կա է, մաս նա ւոր ար
տադ րու թիւն ներ չու նի, դրո ւած քը touristic է` ճա շա րան նե րով, զո ւար ճու
թիւն նե րով տե ղե րով, և այս բո լո րը մեծ աշ խա տանք ներ չեն ապա հո վեր: 
Մի խօս քով` հա մեստ խա ւը աւե լի է, քան վեր նա խա ւը: Այս բո լո րը կայ 
նա և …սու րի ա հայ գաղ թա կան նե րը, որոնք ժա մա նա կա ւո րա պէս կամ 
մնա յուն այս տեղ են մնա լու, նրանք էլ չգի տեն, բայց մե ծա մաս նու թիւ նը 
ժա մա նա կա ւոր էս տեղ բնա կու թիւն է հաս տա տել: Նրանք էլ եր կու դա
սա կար գի բա ժա նո ւած են: Ոմանք ար դէն պիզ նես ու նեն, և ոմանք ալ 
օրա պա հիկ են ապ րում, մին չև որ դուռ բա ցո ւի և գնան այլ եր կիր:

Հա յե րը ընդ հան րա պէս ար հեստ նե րով ճանչ ցո ւած են` ոս կեր չու
թիւն, գոր գա գոր ծու թիւն, կօշ կա կա րու թիւն…: Բայց վեր ջին տա րի նե
րուն, երբ տեխ նի կան կը զար գա նայ և աւե լի պան քի, դրա մատ նա յին 
ծա ռա յո ղա կան սպա սար կու թիւն նե րը կը զար գա նան, մեր երի տա սար
դու թիւ նը սկսած է իր ուս մամբ դէ պի այդ ոլոր տի մէջ հմտա նալ: Այ սօր 
եթէ ու զենք արագ ակ նար կով մը նա յինք, մենք շի նա րա րու թե ան մէջ 
որո շիչ դեր ու նինք Լի բա նա նէն ներս: Մեծ հաս տա տու թիւն ներ կան, 
որոնց նա խա ձեռ նող նե րը հա յեր են: Տնտե սա կան իմաս տով իբ րև գոր
ծա րար նե րու սեն տի քա յի և այլ սեն տի քա նե րու մէջ հա յե րը մեծ աշ խա
տանք ներ կը տա նին»:

Շրջապատիընկալումներըհայերինկատմամբ
«Լի բա նան ցի նե րը ընդ հան րա պէս հի աց մուն քով ու յար գան քով 

կ’ար տա յայ տո ւին հա յե րու մա սին: Օրի նակ` Հա յոց ցե ղաս պա նու թե ան 
առ թիւ մեր կազ մա կեր պած քա րո զար շա ւը, որը մի աս նա կա նու թե ան 
ցու ցա նիշ էր: Լի բա նա նա հա յը միշտ աչ քի ին կած է իր աշ խա տա սի րու
թե ամբ, ճար տա րու թե ամբ, մա նա ւանդ ձե ռա րո ւես տի ծի րէն ներս: Մենք 
նշա նա ւոր ոս կե րիչ ներ, նկա րիչ ներ, հա գուս տի տի զայ ներ ներ ու նինք: 
Լի բա նան ցին կը զգայ, թէ հա յը յա ջո ղած ազ գէ Լի բա նա նի մէջ, յա ջո
ղած նե րու խում բին կը դա սո ւի: Իս լամ հա մայնք նե րը և քրիս տո նե ա նե րը 
տա րան ջա տո ւած են տար բեր շրջան նե րու մէջ: Վեր ջին 20 տա րի նե րուն 
լի բա նան ցի քրիս տո նե ա նե րը շատ աւե լի դրո ւա տի քով կը խօ սին հա յե
րու մա սին: Իս լամն ե րը նոյն պէս գի տեն հա յե րու մա սին, որ հա յե րը ու
սումն ա տենչ, աշ խա տա սէր, օրի նա կե լի ժո ղո վուրդ են: Հա յե րը բո պիկ 
եկան Լի բա նան, թի թե ղա ծածկ տու նե րու մէջ ապ րե ցան, բայց այ սօր 
ար դէն վե րա ծաղ կած են: Արաբ լի բա նան ցի նե րը կը տես նեն, թէ 50 տա
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րի նե րու ըն թաց քին հա յե րը բա ցար ձակ ոչն չու թե նէն ին չեր ստեղ ծե ցին, 
շքեղ տու ներ ու խա նութ ներ ու նե ցան, և մե ծա մաս նու թիւ նը լաւ վի ճա կի 
հա սաւ: Մէկ խօս քով` կա պե րը բա րի դրա ցի ա կան են»:

«Ոչ մի այն Լի բա նա նի մէջ, այ լև Մի ջին Արև ել քի մէջ կա րող եմ 
ասել, թէ հա յու թե ան նկատ մամբ բա ցա ռիկ բա րե ա ցա կամ տրա մադ
րու թիւն կայ: Մեզ նա խոր դող սե րունդ նե րը պար կեշտ աշ խա տան քով 
ու կե ան քով ապ րած են: Այո՛, իր բև գաղ թա կան եկած են այս տեղ, ո՛չ 
մի այն իրենց կե անքն են վե րա կանգ նել, այ լև կանգ նել են, կե անք են 
տո ւել տե ղա կան տնտե սու թե ան և շատ մը ոլորտ նե րում, որոնց հա մար 
տե ղա ցիք երախ տա պարտ են: Օրի նակ` պա ղես տին ցիք էլ գաղ թել են և 
մին չև այ սօր բան չեն տո ւել հա մա րեա Լի բա նա նին և կամ Մի ջին Արե
ւե լե ան այլ երկր նե րին, այլ ՄԱԿի և կամ ու րիշ կազ մա կեր պու թիւն նե րի 
հա շո ւին են ապ րում: Հա յը այդ հո վա նա ւո րու թիւ նը չի ու նե ցել, իր աշ
խա տան քով եկել է և իր կե անքն է վե րա կանգ նել այս տեղ, հաս տատ
ուել է, կա ռոյց ներ է ստեղ ծել և նպաս տել տե ղա կան կե ան քի վե րել քին: 
Տե ղա ցիք այդ չեն կա րող մո ռա նալ, և Հա յոց ցե ղաս պա նու թե ան 
100ամե ա կը լա ւա գոյն առիթն էր, որ մեզ շրջա պա տող միւս ժո ղո վուրդ
նե րը լսէ ին, թէ ինչ են ասում և մտա ծում մեր մա սին, և առիթ նե րը ստեղ
ծո ւե ցին պե տա կան բարձ րա գոյն մա կար դա կով և տե ղա կան մա կար
դա կով, և իրենք էլ ար տա յայ տո ւե ցին այն, ինչ որ կար ծում էինք, որ 
պի տի ասեն: Եւ սա մեզ չի վե րա բե րում, այլ Հա յաս տա նին է վե րա բե
րում: Իրենք էլ գի տեն, որ այ լևս Հա յաս տան կայ, և իրենք ալ գնումգա
լիս են Հա յաս տան, շա տե րը պիզ նես են դրել, շա տերն ալ միջ պե տա
կան յա րա բե րու թիւն ներ են մշա կում Հա յաս տա նի հետ և փո խա դարձ 
շա հեր ու նեն: Իրա կա նու թե ան մէջ պէտք է ըսել, որ մեր համ բա ւը այն
քան լաւ եղած է, որ շա տե րու նա խան ձի պատ ճա ռը դար ձած ենք: Մեր 
բո լոր կեն ցա ղո վը` ըլ լայ ստեղ ծա գոր ծու թե ամբ, աշ խա տա սի րու թե ամբ, 
բա րո յա կան ըն տա նի քի հաս կա ցո ղու թե ամբ, իբ րև ազ գա յին հա ւա քա
կա նու թիւն ժո ղո վուրդ, այս բո լո րը կու գան մեզ իւ րա յա տուկ դարձ նե լու 
Լի բա նա նի գա ղու թին մէջ: Իրենք գի տեն, որ կրնանք արա բե րէն լաւ 
խօ սիլ կամ արա բա կան մշա կոյ թը սի րել, բայց իբ րև ազգ և իբ րև ամ
բող ջու թիւն մե զի հա մար մնա ցած է եկե ղե ցին, դպրո ցը, մշա կոյ թը…, 
այլ խօս քով` մե զի հա մար առաջ նա հեր թու թիւն են, և ատի կա իրենք կը 
գնա հա տեն: Լի բա նա նը հա մայն քա յին դրու թե ամբ ստեղ ծո ւած է, ու
նինք մա րո նի նե րը, տիւր զի նե րը, շի ա նե րը, ասո րի նե րը, հա յե րը: Իւ րա
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քան չիւր հա մայնք ու նի իր ներ քին օրէնք նե րը և այդ օրէնք նե րով կը կա
ռա վա րո ւի, հա կա ռակ որ մենք բո լորս Լի բա նա նի օրէն քի են թա կայ 
ենք, բայց մենք մի ա ժա մա նակ են թա կայ ենք մեր ներ քին հա մայն քի 
օրէնք նե րուն: Իրենք կը հի ա նան մե րի նին վրայ, որով հե տև մենք կա րո
ղա ցած ենք այդ իւ րա յատ կու թիւ նը պա հել: Եւ Լի բա նա նի մէջ թե րևս 
տար բե րե լով միւս գա ղութ նե րէն, մե զի հա մար աւե լի դիւ րին եղած է 
այդ ինք նու թիւ նը պահ պա նել` յատ կա պէս Լի բա նա նի իւ րա յատ կու թիւ
նը նկա տի ու նե նա լով: Օրի նակ` Ֆրան սա յի և Ամե րի կա յի պա րա գա յին 
նոյնն է, քա ղա քա ցի ըլ լա լը ամէն բան վեր է: Լի բա նա նի մէջ այդ լի բա
նան ցի քա ղա քա ցին դժբախ տա բար նախ մա րո նիթ է, տյուր զի է, շիա է, 
հայ է և յե տոյ լի բա նան ցի: Ասի կա ճշմար տու թիւն է: Մեք որ քան ալ 
փոր ձենք ըսել, թէ մենք լի բա նան ցի ենք, բայց ամէն մէ կուն խոր քը երբ 
նա յիս, իր ինք նու թիւ նը կը տես նես»:

«Այս տեղ՝ Լի բա նա նի մէջ, հա յե րը իբ րև լա ւա գոյն քա ղա քա ցի ներ 
առա ջին դիր քի վրայ կը գտնո ւին: Այ սինքն՝ բո լոր մեզ սի րող և չսի րող 
լի բա նան ցի նե րու վկա յու թե ամբ, մենք աշ խա տա սէր, ստեղ ծա գործ, 
հա ւա տա րիմ, ան կեղծ և ուղ ղա կի չխա բող մար դու համ բաւ թո ղած ենք: 
Նա և մենք այդ համ բա ւը յա ջո ղած ենք ու նե նալ, որով հե տև Լի բա նա նի 
քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մին, մենք` իբ րև հա յու թիւն, մեր ժած ենք 
բո լոր կու սակ ցու թիւն նե րով մէկ մաս կազ մել այդ պա տե րազ մին` այս և 
կամ այն կու սակ ցու թե ան դէմ կողմն ո րո շո ւե լով և կամ դէ մը ըլ լա լով: 
Այդ ար դիւնք էր մեր «չէ զոք քա ղա քա կա նու թե ան»: Այդ օրե րուն, եթէ 
ու զէ ինք անց նիլ ան ցար գել նե րէն, եթէ գիտ նա յին, որ հայ ենք, հեշ տու
թե ամբ կը թո ղէ ին: Մենք նա և այդ համ բա ւը շա հած ենք մեր կու սակ
ցու թե ան` Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թե ան շնոր հիւ: Հայ Յե ղա
փո խա կան Դաշ նակ ցու թիւն մշտա պէս իր ժո ղո վուր դին բո լոր խնդիր
նե րուն կող քին է եղած, և իր խնդիր նե րը լու ծած է: Եւ ժո ղո վուր դը այս 
կու սակ ցու թե ան նկատ մամբ կոյր վստա հու թիւն ու նի, և այս տեղ բնա
կող ժո ղո վուր դին 80 տո կո սը այս կու սակ ցու թե ան քա ղա քա կան ու ղե
գի ծին հե տև ող ժո ղո վուրդ եղած է: Եւ մենք՝ իբ րև կու սակ ցու թիւն, երբ 
մեր քա ղա քա կան հա մա ձայ նու թիւն նե րը, ընտ րա կան դա շինք նե րը կը 
գո յաց նենք ու կը կնքենք, և երբ մենք խօսք կու տանք, որ Աւօ Կի տա նե
ա նին կող քին ենք, կը նշա նա կէ՝ մենք անոր կող քին ենք: Քո ւէ ար կու
թեան ժա մա նակ մեր 80 տո կո սը քո ւէ ար կող նե րը իրենց ձայ նը կու տան 
Աւօ Կի տա նե ա նին: Ասի մեր վար կը շատ կը բարձ րաց նէ, ըսե լով որ 
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մենք մեր խօս քը յար գող ժո ղո վուրդ ենք, և մեր ժո ղո վուր դը ընդ հան
րա պէս իր քա ղա քա կան ղե կա վա րու թե ան հե տև ող ժո ղո վուրդ է: Իսկ 
այն մար դի կը, որոնք մեր ձայ նը չեն ստա նար, մեզ ոչ խար նե րու կը 
նմանց նեն, ոչ խար կը կո չեն, կ’ըսեն, թէ տե սա կէտ չու նինք…:

Ինչ պէս որ ըսի, որ հա յը մեծ համ բաւ ու յար գանք կը վա յե լէ Լի բա
նա նի մէջ: Եթէ մէ կը գործ պի տի վստա հո ւի, և եթէ հայ և լի բա նան ցի 
ներ կա յա ցած է, այդ գոր ծը հա յուն կը վստա հին: Բայց կան փոքր թի ւով 
տե ղա ցի լի բա նան ցի ներ, որոնք հա յե րուն չեն սի րեր: Նոյ նիսկ լսած եմ, 
որ մար դիկ հայ հո յած են մեզ, թէ «ին չո՞ւ այդ նա ւը մեզ այս տեղ Լի բա
նան բե րաւ, թէ ինչ գործ ու նիք դուք այս տեղ, դուք կ’որո շէք…»: Այս 
խօս քե րը ըսող նե րը առա ւե լա բար քո ւէ ար կու թե ան ժա մա նակ տու ժող, 
չյաղ թող, տգէտ կող մերն են: Այ սօր եթէ մենք Սփիւռքի մէջ կա րո ղա ցած 
ենք պայ քա րիլ, գո յա տև ել, այդ եղած է շնոր հիւ Լի բա նա նի, Սու րի ոյ, 
Պարս կաս տա նի գա ղութ նե րուն:

50 տա րի առաջ, երբ եկանք այս տեղ, չէ ինք գի տեր արա բե րէն, 
արա բա կան մշա կոյ թին ծա նօթ չէ ինք, ստի պո ւած իրա րու հետ շփո ւած 
ենք, որուն իբ րև ար դիւնք մտեր մա ցած ենք: Հի մա այդ պէս չէ: Հի մա 
դժբախ տա բար շատ բաց ենք, այն քան որ մեր ամուս նու թիւն նե րու 40 
տո կո սը խառ նա մուս նու թիւնն է, իսկ մեր զա ւակ նե րու 40 տո կո սը օտար 
վար ժա րան ներ կը յա ճա խէ: Այ սօր տկա րու թիւ նը ու նինք մեր հայ կա կա
նու թիւ նը պա հե լու թա փը շա րու նա կել: Այ սօր կա րե լի է հա յու հան դի
պիլ, որուն անու նը հայ կա կան է, բայց հա յե րէն չի կրնար խօ սիլ, որով
հե տև ծնող նե րէն մէ կը հայ չէ և կամ հայ կա կան դպրոց չէ յա ճա խած: 
Տա կա ւին շա տե րու մօտ կայ այն քաղ քե նի ա կան հո գե բա նու թիւ նը, որ 
մեր զա ւակ նե րը պէտք է ու ղար կել օտար վար ժա րան ներ, որով հե տև 
այն տե ղի շրջա նա ւարտ նե րու ապա գան շատ աւե լի փայ լուն կրնայ ըլ
լալ, և օտար մար դոց հետ շփո ւե լով` կրնայ ըլ լալ այդ մար դի կը կրնան 
ապա գա յին իրենց օգ տա կար դառ նալ»:

«Լի բա նա նա հա յու թիւ նը մէկ սխալ ու նե ցաւ. 1958 թո ւա կա նին, երբ 
քա ղա քա կան կող մին մաս կազ մե ցինք, ատի կա պատ ճառ դար ձաւ, որ 
հա յու թիւ նը շատ վնա սէ: Ան կէ յե տոյ, մեր քա ղա քա կան ղե կա վար նե րը 
հա սու նու թիւն ու նե ցան ըսե լու հա մար, թէ այս պա տե րազ մը, որ տե ղի 
կ’ու նե նայ Լի բա նա նէն ներս, լի բա նան ցի ին պա տե րազ մը չէ: Հե տև ա
բար, մենք ո՛ր կողմն ալ անց նինք, պի տի ծա ռա յենք որ պէս գոր ծիք միւ
սին ձեռ քը: Ու րեմն, հա յը մնաց միշտ չէ զոք, և ատոր հա մար ալ Լի բա
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նա նի պա տե րազ մի ժա մա նակ լի բա նա նա հայ տղաք, առևտ րա կան
ներ, որոնք ու տե լիք կը փո խադ րէ ին, որ մէկ կողմն որ անց նէ ին` ըլ լայ 
անի կա արև ե լե ան կամ արևմ տե ան կող մէն, իրենք անց նե լու ազա տու
թիւ նը և դիւ րու թիւ նը ու նէ ին: Գի տէ ին, որ հա յե րը քա ղա քա կան գոր ծօն 
մը չէ, ատոր հա մար հա յե րը շատ յար գո ւած էին: Իրենք ու զե ցին այս 
պա տե րազ մին ան պայ ման հայ կա կան կող մին նե րա ռել, սա կայն եկե
ղե ցին, քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րը հա սու նու թիւ նը ու նե ցան քով 
քո վի գա լու, կողմն ո րո շո ւե լու, որ ոչ մէկ քա ղա քա կան հո սան քի պի տի 
մաս նակ ցին: Եւ ատի կա ձև ով մը փրկեց կողմ ըլ լա լէ և ֆի զի քա կան 
վնաս ներ կրե լէ»:

Կրթությունևմշակութայինկյանք
«Փոր ձում ենք մեր աւան դա կան հաս կա ցո ղու թիւն նե րով, բայց 

նոր պայ ման նե րով մեր հա մայ նա կան կե ան քը աշ խոյժ վի ճա կի մէջ 
պա հել: Սո վո րա բար մեր հա մայ նա կան կե ան քը ապ րում ենք մեր եկե
ղե ցի նե րի, դպրոց նե րի, ակումբ նե րի, կա ռոյց նե րի մէջ և մեր մի ու թե նա
կան շրջագ ծի մէջ: Ու զում ենք մեր ու նե ցած 4 փոքր վար ժա րան նե րը, 
որը գտնւում են Պուրճ Հա մու տի մէջ, տե ղա փո խել մի ար դի ա կան հա
մա լի րի մէջ և նա և այդ հա մա լի րի կող քին ու նե նալ ար հես տից մաս նա
գի տա կան վար ժա րան: Ան ցե ա լում մեր դպրոց ներն ու եկե ղե ցի նե րը 
թա ղի մէջ էին, և դպրո ցը երե խա նե րի հա մար ապա հով մի ջա վայր էր: 
Ամէն մարդ աչք էր պա հում քո երե խա յի վրայ, որով հե տև հա յու հա րա
զատն էր: Ժա մա նա կի ըն թաց քին, ինչ պէս Հա յաս տա նի մէջ, նոյն պէս 
ալ Լի բա նա նի մէջ ալ մշա կոյ թի սէ րը կը պակ սի, գրա կա նու թե ան հան
դէպ հե տաքրք րու թիւ նը աւե լի նո ւա զած է, բայց մնա ցած մար զե րուն 
մէջ` ըլ լայ մար զա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան, միշտ ներ կա յու
թիւն ու նե ցած ենք»:

«Լի բա նա նի մէջ ու նինք աւե լի քան 25 դպրոց ներ, որ տեղ ամէն ինչ 
կը դա սա ւան դո ւի` հայ լե զու, գրա կա նու թիւն, հա յոց պատ մու թիւն…: 
Հայ երի տա սար դը իր երկ րոր դա կան վար ժա րա նէն յե տոյ հա մալ սա
րան կը յա ճա խէ, այն տեղ կը հան դի պի բազ մա թիւ օտար երի տա սարդ
նե րու, անոնց հետ կ’ըն կե րա նայ և կ’ամուս նա նայ: Ամե րի կե ան հա մալ
սա րա նի բժշկա գի տա կան, ճար տա րա գի տա կան մար զե րը նկա տի պի
տի ու նե նա յինք տա րո ւայ լա ւա գոյն ու սա նող նե րու անուն նե րը պա տին 
վրայ կը դնէ ին: Այդ ցան կին վրայ 8 հո գին մեր հայ ու սա նող նե րը կ’ըլ
լա յին: Կարգ մը դպրոց ներ փա կո ւած են ար տա գաղ թի պատ ճա ռով, 
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հայ կա կան դպրոց նե րու մէջ աշա կեր տու թե ան թի ւը նո ւա զած է: Ու նինք 
մեծ թի ւով հայ աշա կերտ ներ, որոնք օտար վար ժա րան ներ կը յա ճա
խեն: Լի բա նա նի միւս հա մայնք նե րը նման երև ոյթ չու նին և եթէ ու նին` 
շատ քիչ է թի ւը հա մե մա տած հայ աշա կեր տու թե ան հետ: Լաւ ու սա նող
նե րու թիւ ու նինք հա մալ սա րան նե րու մէջ: Հայ կա կան կրթա կան հաս
տա տու թիւն նե րը աւե լի աժան ու սումն ա վար ձե րով ու սում կը ջամ բեն, 
քան այն դպրոց նե րը, որոնց ու սումն ա վար ձե րը 10000 – 15000 տո լար 
են: Ես նկա տի չու նիմ այն աշա կերտ նե րը (որոնց թիւ շատ քիչ է), որոնք 
կը յա ճա խեն պե տա կան վար ժա րան ներ, որ տեղ անվ ճար է, և անոնք 
նիւ թա կան չգո յու թե ան պատ ճա ռով այն տեղ կը յա ճա խեն: Մեր դպրոց
նե րը` ըլ լայ անի կա Առա քե լա կան, Կա թո ղի կէ և Բո ղո քա կան, ընդ հան
րա պէս այդ չքա ւոր ըն տա նիք նե րուն անվ ճար ու սում կը տրա մադ րեն: 
Հայ դպրոց յա ճա խող աշա կեր տին հա մար ամէն պայ ման ներ ստեղծ
ուած են, որ պէս զի ինք չայ լա սե րո ւի այլ մշա կոյթ նե րէ: Այն ըն տա նիք նե
րը, որոնք իրենց զա ւակ նե րը օտար դպրոց կը ղրկեն, քաղ քե նի ա ցած 
հո գե բա նու թե նէն տա րո ւե լով կ’ու ղար կեն իրենց զա ւակ նե րը, և ոչ թէ 
աւե լի աժան ու ղար կե լու ցան կու թե ամբ: Մեր կա ռոյց նե րու մէջ կա րե լի 
է առանց ոչ մի դա հե կան վճա րել, եթէ իս կա պէս այդ երե խան չքա ւոր 
ըն տա նի քի զա ւակ է: Այ սօր մեր ազ գա յին դպրոց նե րու մա կար դա կը 
շատ բարձր է, և մեր ու սա նող նե րը պե տա կան քննու թիւն նե րը ընդ հան
րա պէս լաւ ու յա ջո ղու թե ամբ կը յանձ նեն:

Ու նինք տա կա ւին մեր նո րա կա ռոյց Հա մա լի րը, որ տեղ հա մա խմբե
լու ենք մեր աշա կեր տու թիւ նը, որ պէս զի անոնք օտար դպրոց ներ չյա
ճա խեն: Այս հա մա լի րը նոր տեխ նո լո գի ա նե րով պի տի օժ տո ւի: 29 հայ 
վար ժա րան ներ գո յու թիւն ու նի Լի բա նա նէն ներս` տար բեր հա մայնք նե
րու պատ կա նող: Բո լորն ալ լաւ դիր քի վրայ են և լաւ ու սում կու տան 
հայ աշա կեր տին: Կրթա կան մար զէն ներս մեր աշա կեր տու թե ան թի ւը 
հայ կա կան վար ժա րան նե րուն մէջ 15000 էր: Ես ասի կ’ըսեմ, որով հե տև 
միշտ Ու սումն ա կան Խոր հուր դի մէջ եղած եմ: Այ սօր հայ կա կան վար
ժա րան նե րու աշա կեր տու թե ան թի ւը 5000 է, դժբախ տա բար այդ պէս է: 
Մեր դպրոց նե րու մէջ 4 լե զու կը դա սա ւան դենք: Ծնող ներ յա ճախ կը 
դի մեն, որ հայ լե զուն մեր դա սա ցու ցա կէն հա նենք և աւե լորդ բեռ կը 
հա մա րեն հայ լե զուն: Ներ կա յի հայ ծնող ներ այ լևս գաղ թա կա նու թե ան 
այն ծնող նե րը չեն, որոնց գո յա տև ման պայ քա րը կար: Իսկ հի մա այդ 
փա փա քը կամ պայ քա րը նո ւա զած է, ան ցած է, և այն քան ալ կա րև որ 
չեն տես ներ հայ լե զուն: Շա բա թա կան մի օ րե այ հայ լե զո ւի դա սա ւան
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դու թիւն նե րը և ամա ռո ւայ խտա ցե ալ դա սըն թաց նե րը բա ւա կան կը հա
մա րեն»:

«Լի բա նա նի Կա թո ղի կէ Մես րո պե ան վար ժա րա նը հիմն ո ւած է 
1939 թո ւին, և ար դէն 75ամե ա կը բո լո րած ենք: Սա լի բա նա նա հայ 
կրթա կան առա ջա տար վար ժա րան է: Նո ւա զա գոյ նը թո ւա յին առու մով, 
այ սինքն՝ ամե նա շատ թիւ ու նե ցող վար ժա րանն է: Այս հա մա լի րին մէջ 
գո յու թիւն ու նին զոյգ վար ժա րան ներ` Մես րո պե ան երկ րոր դա կան 
վար ժա րան և Մես րո պե ան Արո ւես տից վար ժա րան: 2014 – 2015 կրթաշր
ջա նին աշա կեր տու թե ան թիւն է 798 աշա կերտ, իսկ Արո ւես տից վար
ժա րա նը ու նի 405 աշա կերտ ներ: Անձ նա կազ մը 160 ան ձե րէ կը բաղ կա
նայ: Մեր մօտ աշա կերտ նե րը կ’ըն դու նո ւին 1.5 տա րե կան սկսե ալ մին չև 
Պա քա լո րիա (12րդ): Մեր մօտ կրթա կան ծրա գի րը 15 տա րի նե րու կ’եր
կա րի: Երկ րոր դա կան ու սու մը 3 տա րի է` 10 – 11 – 12 դա սա րան ներ: 12րդ 
աւար տա կան դա սա րան է: Ու նինք նա և ման կա պար տէզ` բող բոջ, կո
կոն, ծա ղիկ: Իսկ վեր ջերս նա և ու նե ցանք ման կամ սուր, ուր կ’ըն դու
նինք 1.5 տա րե կան մա նուկ ներ: Աշա կեր տու թե ան թի ւի առու մով ու նե
ցանք ելև էջ: Այ սինքն` վեր ջին 15 տա րի նե րու ըն թաց քին առա ւե լա գոյ նը 
ու նե ցած են 851 աշա կերտ ներ, ետ քը գաղ թի մը հո սանք մը այս պէս յա
ռա ջա ցաւ, իջանք 760ի, բայց հի մա վերս տին բարձ րա ցանք 800ի: 
Մենք ֆրան սա կան թե քու մով վար ժա րան ենք, այդ պատ ճա ռով 
չկրցանք սի րի ա հայ աշա կերտ ըն դու նիլ, որով հե տև անոնք, որոնք Հա
լէ պէն կու գան, ընդ հան րա պէս անգ լի ա կան թե քու մով վար ժա րան ներ 
են: Հե տև ա բար, կա րո ղա ցայ ըն դու նիլ մի այն ման կա պար տէզ յա ճա
խող աշա կերտ ներ, որոնք իրենք այն տեղ նոր ֆրան սե րէն կը սոր վին: 
Աշա կեր տու թե ան 93 տո կո սը հայ է, իսկ 7 տո կո սը օտար ամուս նու
թեան ար դիւնքն է, այ սինքն՝ կամ հայ րը հայ է և կամ մայ րը: Կ’ըսո ւի, թէ 
որ քան հայ կա կան վար ժա րան նե րու մէջ աշա կեր տու թիւն կայ, եթէ ոչ 
նոյն քա նը, բայց բա ւա կան բարձր թի ւով օտար վար ժա րան յա ճա խող 
հայ աշա կերտ ներ ու նինք: Օրի նակ՝ որ հայ տղան ամուս նա ցած է արաբ 
կնոջ հետ: Կրնայ ըլ լալ իրենց զա ւա կը հայ կա կան դպրոց ղրկեն, բայց 
երբ երե խան դպրո ցէն տուն կը վե րա դառ նայ, տա նը իր դա սե րը ու զէ 
սոր վիլ, մայ րը չի կրնար իր զաւ կին դա սե րուն նա յին, որով հե տև հա յե
րէն չի գի տեր: Ստի պո ւած իրենց զա ւա կը կ’ու ղար կեն այլ արա բա կան 
վար ժա րան: Կան երի տա սարդ ներ, որոնց հայ րը կամ մայ րը հայ չեն և 
օտար դպրոց ներ կը յա ճա խեն, անոնք, սա կայն, կը յա ճա խեն մի ու
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թիւն ներ, ակումբ ներ և զերծ չեն մնար հայ մշա կու թա յին կե ան քէն: Ըն
տա նիքն ալ այս ծի րէն ներս մեծ դե րա կա տա րու թիւն ու նի: Մա նա ւանդ 
որ Լի բա նա նի մէջ սկսած երև ոյթ մը, որ հայ ծնող ներ իրենց զա ւակ նե
րը օտար վար ժա րան կ’ու ղար կեն և իրենց զա ւակ նե րը հե ռու կը պա
հեն հայ մշա կոյ թէն: Պատ ճա ռը օտար ամուս նու թիւն ներն են: Հա յե րու 
կայ նա և այն հո գե բա նու թիւ նը, որ օտար վար ժա րան յա ճա խե լը և կամ 
օտար մի ջա վայ րի մէջ ըլ լա լը շատ աւե լի լաւ է: Որով հե տև օտար վար
ժա րան նե րը հա մե մա տա բար հայ վար ժա րան նե րու ու սումն ա վար ձե րու 
հետ շատ աւե լի թանկ է: Հե տև ա բար, հա րուստ հայ ծնող նե րը կը մտա
ծեն, քա նի որ թանկ է` ու րեմն աւե լի լաւ է: Հայ դպրո ցին ջամ բած ու սու
մը և մշա կու թա յին ար ժէք նե րը ան փո խա րի նե լի են»:

«Հայ դպրոց յա ճա խող աշա կեր տու թե ան թի ւը նո ւա զած է: Դպրո
ցին մէջ ալ դժբախ տա բար չմնա ցին այն հա ւա տա ւոր ու սու ցիչ նե րը, 
որոնք մեր ժա մա նա կո ւայ ու սու ցիչ ներն էին: Երբ մեր ու սու ցիչ նե րը դա
սա րան կը մտնէ ին, իրենց հա մար հա յե րէ նի պա հը վե րա ցում էր: Մե զի 
չէ ին նստեր քե րա կա նու թիւն չէ ին սոր վեց ներ, այլ կը խօ սէ ին հա յու թե
նէն, մե զի կը կար դա յին բա նաս տեղ ծու թիւն և այդ բա նաս տեղ ծու թե ան 
ըն թեր ցա նու թե ան ընդ մէ ջէն մեր հո գին ջեր մաց նող նիւ թե րու մա սին կը 
խօ սէ ին: Հոն է, որ դուն կը տես նես, որ ու սու ցիչդ որ քա նով կ’ապ րի այդ 
հա յու թիւ նը և անոր մէջ կը տես նէ իր պատ կե րը: Մայ րը կու գայ, յե տոյ 
կու գայ ու սու ցի չը: Կեն սա կան գոր ծօ նը այս եր կու մի ջա վայ րերն են:

Նա խա պէս մայրն էր դաս տի ա րա կում երե խուն, այ սօր մայ րը 
հար կադ րա բար աշ խա տան քով է զբա ղո ւած, այն քան ալ ժա մա նակ չու
նի երե խա յին տրա մադ րե լու հա մար: Հե տև ա բար, դպրոց նե րու կա րև ո
րու թիւ նը աւե լի է շեշ տո ւե լու, պայ մա նաւ, որ մենք ալ ճիշտ ձև ով ար ժե
ւո րենք դպրոց նե րը: Մեր դպրոց նե րը մի այն վկա յա կան, գի տե լիք չեն 
տա լիս: Մեծ դժո ւա րու թե ամբ ենք պա հում ազ գա յին դպրոց նե րը, մի
լիոն ներ են ծախս ւում, նոյ նիսկ պարտք ենք անում, որ պէս զի ազ գա յին 
ար ժէք ներ փո խան ցո ւեն մեր երե խա նե րին: Եթէ դպրո ցը չկայ, չկանք 
նա և մենք: Շա տե րը խոր հում են, որ առանց հա յե րէ նի էլ կա րե լի է հայ 
լի նել, բայց առանց հայ հո գիի ես հայ չեմ կա րող տես նել: Հայ հո գի էն 
ներս թա փան ցե լու հա մար հայ լե զուն բա նա լի է»:

Մշակութայինկյանք
«Ու նինք կու սակ ցու թիւն ներ, մի ու թիւն ներ և ակումբ ներ, որ տեղ 

հայ ծնո ղը կ’ու ղար կէ իր զա ւա կը աւե լի հա յօ րէն մեծ նա լու և դաս տի ա
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րա կո ւե լու: Այս բո լո րին կող քին կը գոր ծեն մշա կու թա յին մի ու թիւն նե րը, 
որոնց գլխա ւոր նպա տակն է անոր ներ սի դին դրոշ մել հայ մշա կոյ թը, 
հայ արո ւես տը, նկար չու թիւ նը…: Հե տև ա բար, Լի բա նա նի մէջ հայ ըն
տա նի քը տա կա ւին կը շնչէ, կը պահ պա նո ւին հայ աւան դու թիւն նե րը և 
սո վո րոյթ նե րը: Ան կախ մշա կու թա յին մի ու թիւն նե րէն, որոնք գոր ծող 
են, և օրըս տօ րէ անոնց աշ խա տան քը կը բար գա ւա ճի, կան ան հատ 
մար դիկ, որոնք ու նին երգ չա խում բեր, պա րա խում բեր, կան քան դա կա
գործ և նկա րիչ ան հատ ներ…: Եր բեմն այն քան շատ կ’ըլ լան մշա կու թա
յին մի ջո ցա ռումն ե րը մէկ շաբ թո ւայ մէջ, որ կը զգանք, որ խճո ղո ւած 
ենք: Բա րե բախ տու թիւ նը այն է, որ այս մի ջո ցա ռումն ե րու ըն թաց քին 
Հա յաս տա նէն կը հրա ւի րո ւին տար բեր հիւ րեր, ըլ լան անոնք պա րա
խում բեր, երգ չա խում բեր, թա տե րա կան խում բեր, արո ւես տա գէտ ներ, 
որ պէս զի մէկ կող մէ այդ ելոյթ նե րը թէ՛ մեր ժո ղո վուր դին և թէ՛ օտա
րին,միւս կող մէ նա և Հա յաս տա նէն կու գան պա րու սույց ներ, գծան կա
րիչ ներ, ձայ նա մար զու թիւն ընող ներ…: Մենք ալ, իբ րև ռա տի օ կա յան, 
մեր դե րը ու նինք այդ մշա կու թա յին ոլոր տէն ներս, որով հե տև մենք երգ 
ու երաժշ տու թիւն կը սփռենք: Երգ ու երաժշ տու թիւն սփռե լու մեր գոր ծը 
քիչ մը դժո ւար է, որով հե տև մեր ռա տի օ կա յա նին պա րա գա յին մեր 
առա քե լու թիւ նը այն է, որ մենք հայ երաժշ տու թիւ նը պէտք է պա հենք 
հայ կա կան formatին մէջ և զի ջումն եր չա նենք: Այ սինքն` ռա պիզ հնչե
ղու թե ամբ, թրքա կան երանգ նե րով երաժշ տու թե նէ հե ռու պա հենք մեր 
ռա տի օ կա յա նը, այդ եր գիչ նե րը մեզ մօտ չհրա ւի րենք, անոնց PRը չկա
տա րենք: Սա կայն մենք կը հրա ւի րենք մար դիկ, որոնք կը խօ սին մշա
կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րու մա սին, այս պի սով մենք կը քա ջա լե րենք 
զի րենք»:

«Լի բա նա նի մէջ գո յու թիւն ու նի եր կու ռա տի օ կա յան` մե րը և «ռա
տիօ Սև ա նը»: «Ռա տիօ Սև ա նը» բարձ րո րակ ռա տի օ կա յան է և ու նի իր 
սկզբունք նե րը: Ես գի տեմ, որ անոնք լաւ մրցա կից ներ ու մաս նա գէտ
ներ են և իրենց գոր ծը լաւ կը կա տա րեն: Այդ իմաս տով, կայ նա և Հա
մազ գա յի նը, որ իր պա րի, նկար չու թե ան, եր գի, արո ւես տի դպրոց նե րը 
ու նի: Այս մի ու թիւ նը, ան կախ իր աշա կերտ նե րու ելոյթ նե րու ցու ցադ րու
թե նէն, իր մի ջո ցա ռումն ե րուն հա մար դուր սէն հիւ րեր կը հրա ւի րէ: Եր
կու ան գամ Հա մազ գա յի նի և Բա րե գոր ծա կան մի ու թե ան մի ջև հա մա
գոր ծակ ցու թիւն մը եղաւ: Հե տև ա բար, ուր որ եր թաք, որուն հետ ալ 
հան դի պիք, ըլ լայ անի կա ղե կա վար, արո ւես տա գէտ և կամ մշա կոյ թի 
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գոր ծիչ, բո լո րին մեկ նա կէ տը կա՛մ Լի բա նա նէն և կամ Սու րի ա յէն եղած 
է: Այ սինքն՝ այս 2 գա ղութ ներն են, որոնք կը պա հեն Սփիւռքը և Սփիւռքը 
իրենց մով կը շնչէ: Մենք կը շա րու նա կենք մեր աշ խոյժ կե ան քը, ճիշդ է, 
մենք ալ տնտե սա կան և ապա հո վա կան դժո ւա րու թիւն նե րէ ան ցած ենք 
և կ’անց նինք, սա կայն չեմ գի տեր, Լի բա նա նի մէջ գաղտ նիք կայ, որ
տեղ հա յը հայ կը պա հո ւի, մշա կոյ թը, արո ւես տը, կու սակ ցա կան գա
ղա փա րա կան դէմ քը կը պա հո ւի:

Այս բո լոր ազ դակ նե րը մեծ օղակ մըն են, որ պէս զի մենք կա րե
նանք հա յա պահ պան ման գոր ծը տա նիլ: Ան շուշտ պաշ տօ նա կան տօ
նե րը իրենց մեծ դե րը ու նին` Ապ րիլ 24, Ս. Զա տիկ, ան կա խու թիւն, 
Ծնունդ: Օրի նակ` Ամե րի կա յի մէջ Յու նո ւար 5ին և 6ին ար ձա կուրդ չեն 
առ ներ, բայց Լի բա նա նի մէջ պե տա կան ար ձա կուրդ է և ամէն տեղ կը 
գո ցո ւի: Մեր թատ րո նը, մեր եր գա րո ւես տը, մեր երաժշ տա կան մաս նա
գի տա կան բա ժի նը կը գե րա զան ցէ ին Լի բա նա նի տե ղա կան ու ժե րը բո
լոր մար զե րու մէջ: Եւ նոյ նիսկ կրնամ ըսել, թէ մեր հայ թա տե րա գէտ նե
րը` Վա րու ժան, Խտշե ան, Պերճ Ֆազ լե ան, Սա դա ման… եկան արա բա
կան թատ րո նին իրենց ներդ րու մը բե րե լու: Երէկ, իրօք, մշա կու թա յին 
եռուն կե անք ու նէ ինք, իսկ այ սօր մշա կու թա յին կե ան քը այն քան ալ 
եռուն ու բե ղուն չէ: Հա մազ գա յի նը, ՀԵԸն, ՀԲԸՄն մինչ օրս կա րո ղու
թիւն ու նին վառ պա հե լու երկ րի մշա կու թա յին կե ան քը` իրենց զա նա
զան մի ջոց նե րով` գրա կան, երաժշ տա կան, թա տե րա կան, նկար չա կան 
ցու ցա հան դէս նե րով: Հայ կա զե ան հա մալ սա րա նը, հա կա ռակ կրթա
կան հիմն արկ ըլ լա լով, իր ներդ րու մը ու նե ցած է մշա կու թա յին բնա գա
ւա ռէն ներս` իր հա րուստ գի տա ժո ղովն ե րով և մի ջո ցա ռումն ե րով: Այո, 
թէ կուզ լի բա նա նա հայ գա ղու թը մտա հոգ է իր ապա գա յով, այն իրենք 
կը շա րու նա կեն պայ քա րիլ այդ հո սան քին դէմ` հա ւա տա լով, որ ամէն 
բան պի տի բա րե լա ւո ւի, և իրենք պի տի շա րու նա կեն իրենց դե րը հա յա
պահ պան ման գոր ծըն թա ցին մէջ: Արա բա կան մշա կոյ թը այն քան ալ 
տպա ւո րիչ չէ մեր հայ երի տա սար դին հա մար, որ քան ամե րի կե անն ու 
ե րո պա կա նը: Բա րե գոր ծա կան մի ու թիւ նը ու նի երի տա սար դա կան, 
թա տե րա կան, պա րախմ բա յին իր մի ու թիւն նե րը, ուր հայ երի տա սար
դը առիթ ու նի առն չո ւե լու հայ մշա կոյ թին հետ»:

«Մշա կոյ թի առու մով լի բա նա նա հա յու թիւ նը ու նի հա րուստ և աշ
խոյժ մշա կու թա յին կե անք: Ներ քին մշա կու թա յին կե ան քը շատ աշ խոյժ 
է, Հա յաս տա նի հետ յա րա բե րու թե ամբ աւե լի աշ խու ժա ցել է, յա ճախ 



ԳԼՈՒԽՉՈՐՐՈՐԴ.ԼԻԲԱՆԱՆԻՀԱՅԵՐԸ.ԲԵՅՐՈՒԹ 119

նկար չա կան ցու ցա հան դէս ներ են տե ղի ու նե նում, տար բեր արո ւես տա
գէտ նե րի աշ խա տանք նե րը ըմ բոշխ նում ենք էս տեղ: Սուտ չխօ սեմ, հա
յաս տան ցի նե րի նման օտար մշա կոյթ նե րին շատ չենք բա ցո ւել: Այդ մէ
կը պա կա սում է: Թե րևս այն պատ ճա ռով, որ մենք Սփիւռք ենք, ար դէն 
շատ ենք բա ցո ւել օտար նե րին մշա կոյ թին, ու րեմն աւե լի մենք մեր մէջ 
մեր աշ խա տանք նե րով հար կադ րա բար կցկւում ենք: Բա ցա ռու թիւն է, 
որ վեր ջին 20 տա րի նե րին Հա յաս տա նի հետ այս յա րա բե րու թիւն նե րը 
մեզ չեն վա խեց նում, աւե լի հան գիստ ենք, թէ և մէկմէկ վա խե նում ենք, 
որով հե տև Հա յաս տա նից էլ մէկմէկ վնաս է գա լիս (կա տա կով` արևմ
տա հա յե րէ նը քայ քա յե ցիք): Ձեր լե զո ւամ տա ծո ղու թիւ նը շատ է ազ դել 
մեր լե զո ւամ տա ծո ղու թե ան վրայ, մէկմէկ ձեզ ենք մե ղադ րում, մենք էլ 
իրա ւունք ու նենք: Կար ծում եմ, թէ Հա յաս տա նում էլ լե զուն զոհ է: Այ
սօր, Սփիւռքա հա յե րը չեն խօ սում մա քուր, յստակ արևմ տա հա յե րէն, 
որով հե տև հա յաս տա նե ան հե ռուս տա ա լիք նե րը կան, ին չը ազ դում է 
նրանց վրայ: Օրի նակ` ան ձին հե տաքր քիր է, իսկ հի մա հե տաքր քիր 
ամէն ին չին էլ ասում են: Որ տե ղի՞ց եկաւ այս մէ կը: Մի ջո ցա ռում ի՞նչ է 
նշա նա կում: Բա ռեր, որոնք մեզ մօտ գո յու թիւն չու նէ ին: Մենք այս բո լո
րը փո խա րի նող շատ աւե լի ըն տիր, գե ղե ցիկ բա ռեր ու նենք: Մեր բա
ռա պա շա րը խեղ ճա ցաւ: Հա յաս տա նում ոչինչ չեն անում այս կա ցու թիւ
նը դար մա նե լու հա մար: Մենք հոգ սեր ու նենք, Սփիւռքում հա յե րէ նը 
պէտք է պահ պա նենք, առանց հա յե րէ նի մենք սնան կա նա լու ենք, և այս 
իմաս տով Հա յաս տա նը պէտք է մեզ օգ նի, օժան դա կի, նպաստ բե րի 
մեզ: Եթէ նոր բա ռեր չենք կա րող յօ րի նել, ստեղ ծել` նոր կե ան քին յար
մա րո ւե լու հա մար, պէտք է հա յե րէն բա ռե րով օժան դա կի, ոչ օտա րա
մուտ բա ռե րով: Վեր ջա պէս մենք Սփիւռքում չենք կա րող լե զո ւի կա ճառ 
պա հել: Նոր սերն դի հա յե րէ նի բա ռա պա շա րը շատ է խեղ ճա ցել:

ԶԼՄ-ները
«Լի բա նա նի հա մայն քը ու նի 3 հիմն ա կան թեր թեր` «Ազ դակ», 

«Արա րատ» և «Զար թօնք» օրա թեր թե րը: Իւ րա քան չիւր թերթ կը պատ
կա նի կու սակ ցու թե ան մը և ձև ով մը այդ կու սակ ցու թե ան քա րոզ չու թիւ
նը կը կա տա րէ: Դաշ նակ ցու թիւ նը ու նի «Ազ դա կը», Հնչա կե ա նը` «Արա
րա տը», իսկ Ռամ ա վա րը` «Զար թօն քը»: Կան նա և այլ պար բե րա թեր
թեր, որոնք հա մայնք նե րու կը պատ կա նին: Բա րե գոր ծա կանն ու նի իր 
«Խօս նակ» պաշ տօ նա թեր թը: Դրանք ու նեն յստակ բա նա ձև ո ւած, կա
ղա պա րո ւած մտքեր, որոնք կ’ար տա յայ տո ւի լու րե րու և յօ դո ւած նե րու 
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մեկ նա բան ման ժա մա նակ: Առայ սօր, դժբախ տա բար, մա մու լին մէջ այ
լա մեր ժու թիւն գո յու թիւն ու նի, և շատ հա զո ւա դէպ կը հան դի պիք այն 
երև ոյ թին, որ երբ այլ մի ու թե ան մը կամ կու սակ ցու թե ան մը մի ջո ցա
ռու մը ու րիշ թեր թի մը մէջ լոյս տես նէ:

Իսկ քա ղա քա կան գետ նի վրայ իւ րա քան չիւր թերթ իր հա յե ցա կէ
տով կը վեր լու ծէ ներ լի բա նա նե ան և հա մասփիւռքե ան երև ոյթ նե րը: 
Բայց այ սօր աւե լի լուրջ խնդիր կայ: Նա խա պէս մեծ սե րուն դը ըն թեր
ցա սէր էր, իսկ այ սօր մա մու լը շա տե րու հա մար թուղ թի կտոր է, և մա
մու լը մեծ ան կում կ’ապ րի: Բո լո րը ին տեր նե տի վրայ իրենց ժա մա նա կը 
կը վատ նեն, տե ղե կա տո ւու թիւ նը շու տով ին տեր նե տի մի ջո ցով կը 
ստա նան, և այս պի սով թեր թը լու րե րու առու մով ժա մա նա կավ րէպ կը 
դառ նայ: Թեր թե րը պար տա ւոր են ամէն օր լոյս ըն ծա յել իրենց հեր թա
կան թի ւը: Սա մեծ ծախս է թէ՛ տպագ րա կան և թէ՛ աշ խա տա վար ձի 
առու մով:

Բո լոր թեր թե րը կ’անդ րա դառ նան թէ՛ հայ կա կան, թէ՛ արա բա կան 
և թէ՛ մի ջազ գա յին ան ցու դար ձե րուն, ինչ պէս նա և հա մա հայ կա կան և 
հա մազ գա յին թե մա ներ կը քննար կեն: Օրի նակ` «Ազ դա կի» առա ջին 
էջին վրայ կը գտնէք թէ՛ հա յաս տա նե ան և թէ՛ լի բա նա նե ան կա րև որ լու
րեր, ներ սի էջե րը ընդ հան րա պէս տրա մադ րո ւած են միւս հայ գա ղութ
նե րուն ու մի ջո ցա ռումն ե րուն: Թեր թե րը ձև ով մը օր կան ներն են, որոնք 
քա ղա քա կան, պատ մա կան, գա ղա փա րա կան, կնո ջա կան, մշա կու թա
յին հար ցե րու կ’անդ րա դառ նան: Պէտք է նշել նա և՝ թեր թե րը ընդ հան
րա պէս քա ղա քա կան դի մա գիծ ու նին: Թեր թե րը քա ղա քա ցի ա կան 
պա տե րազ մէն առաջ աւե լի շատ քա նա կով լոյս կը տես նէ ին, քան հի
մա` տնտե սա կան, ապա հո վա կան, քա ղա քա կան պատ ճա ռով:

Մեր երեք աւան դա կան կու սակ ցու թիւն ներն ալ ու նին իրենց թեր
թե րը: Ու նինք եր կու ռա տի օ կա յան և բազ մա թիւ պար բե րա թեր թեր: 
Մա մու լը մեր բո լո րին մաս կը կազ մէ, բայց ան կեղծ ասեմ, չէ այն, ինչ որ 
է: Ըն թեր ցող նե րի թի ւը նո ւա զել է, հա ւես չու նեն եր կար բան կար դա լու, 
ֆեյս պու քա յին մշա կոյթ է ստեղ ծո ւել, և մենք այդ բո լո րից դուրս չենք: 
Այ սօր Հա յաս տա նի մա մու լը ներ կայ է մեր կե ան քին մէջ, նրանք, ով քեր 
մօ տիկ են, հե տև ում են նա և հա յաս տա նե ան մա մու լին: Մի քիչ հե
տաքրք րու թիւն նե րի աշ խար հը ըն դար ձա կո ւել է, եթէ ժա մա նա կին «Ազ
դա կը», «Զար թօն քը» և «Արա րա տը» տե ղա կան և մի ջազ գա յին լու րե
րուն կ’անդ րա դառ նա յին, այ սօր մեր տրա մադ րու թե ան տակ ու նինք 
մի ջազ գա յին մա մու լը և շատ աւե լի հա ղոր դում է այն, ինչ որ մարդ ու
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զում է քա ղել: Մենք փոր ձում ենք մեր մա մու լը պա հել, փոր ձում ենք 
այժ մէ ա կա նաց նել այն քան, որ քան կա րե լի է, սա կայն նոր կեր պեր 
փնտռե լու և գտնե լու ըն թաց քի մէջ ենք, որով հե տև մա մու լը վեր ջին ժա
մա նակ նե րին էն քան մեծ փո փո խու թիւն նե րի և վե րի վայ րումն ե րի են
թար կո ւեց, որ այ սօր Ամե րի կա յի նման զար գա ցած մի ջա վայր մը ին քը 
փնտռտուք նե րի մէջ է և չգի տի, թէ վա ղը ի՞նչ տե ղի պի տի ու նե նայ մա
մու լի աշ խար հէն ներս: Այո՛, մեր 3 մա մուլ նե րը կու սակ ցա կան մա մուլ
ներ են, իւ րա քան չիւ րը ներ կա յաց նում է տար բեր քա ղա քա կան մտա
ծումն եր, բայց երեքն ալ բա րե բախ տա բար կա: Մենք կը սփռենք թէ՛ 
հա յե րէն և թէ՛ արա բե րէն լե զո ւով, որով հե տև պե տա կան ար տօ նա գիր 
ստա ցած ենք, և այդ ար տօ նա գի րը ստա նա լու հա մար պէտք է քու յայ
տա գիր նե րուդ ծրա գիր նե րուդ որոշ մէկ մա սը ոչ հա յե րէ նով ըլ լայ: Այս 
իմաս տով մենք ու նինք թէ՛ հայ և թէ՛ արաբ ունկն դիր ներ, ինչ որ շատ 
աւե լի լաւ է: Որով հե տև վեր ջին հա շո ւով լրա տո ւա մի ջո ցը, ռա տի օն, մա
մու լը կը ծա ռա յեն քու գա ղա փար նե րուդ քա րոզ չու թիւ նը կա տա րե լու: 
Մենք կը փոր ձենք կա րե լի եղա ծին չափ լի բա նա նա հայ գա ղու թի բո լոր 
խա ւե րը հե տաքրք րող ծրագ րեր ու նե նալ: Այդ եր կու նպա տակ կը հե
տապն դէ. առա ջին` պա հել զի րենք հայ կա կան մթնո լոր տի մէջ, և երկ
րորդ` որ այդ մար դի կը եթէ կա րո ղա նաս կա պել քե զի, մի ա ժա մա նակ 
քու կու սակ ցա կան քա րոզ չու թիւնդ յա ջո ղու թե ամբ կա տա րած կ’ըլ լաս: 
Մենք կա րո ղա ցանք Սփիւռքի տար բեր գա ղութ նե րը իրար կա պել: Ին
տեր նե տի մի ջո ցով կը հաս նինք ամէն տեղ, մի ա ժա մա նակ դուր սի, Հա
յաս տա նի մէջ եղած մի ջո ցա ռումն ե րը, լու րե րը կը դարձ նենք լի բա նա
նա հայ ունկնդ րին սե փա կա նու թիւ նը` Սփիւռքի և Հա յաս տա նի մէջ կապ 
մը ստեղ ծե լով: Մեր լու րե րը հա յե րէ նով և արա բե րէ նով ան պայ ման 
կ’անդ րա դառ նան թէ՛ լի բա նա նե ան, թէ՛ հա յաս տա նե ան և թէ՛ մի ջազ գա
յին լու րե րուն: Այս պի սով, մենք լի բա նան ցի ին կը հրամց նենք մեր հա
յաս տա նե ան իրա դար ձու թիւն ներն ու խնդիր նե րը: Օրի նակ, մենք ամէն 
առա ւօտ կը կա պո ւինք մեր լի բա նա նա հայ պա տա նի նե րու հետ, որոնք 
կը մաս նակ ցին Հա յաս տա նի մէջ տե ղի ու նե ցող հա մա հայ կա կան խա
ղե րուն, և մեր ունկն դիր նե րը իրա զեկ կը պա հենք, թէ ինչ կը պա տա հի: 
Այս պի սով, կապ մը կը ստեղ ծենք Սփիւռքի և Հա յաս տա նի մի ջև: Մենք 
կը կար ծենք, թէ ան կախ երգ ու երաժշ տու թիւ նը պա հե լու իր մա կար
դա կին վրայ, կը փոր ձենք հայ կա կան ոգի ներշն չել և կապ հան դի սա
նալ հայ րե նիքՍփիւռք յա րա բե րու թե ան: 60 տա րի ներ առաջ մա մու լը 
շատ աւե լի ազ դե ցու թիւն ու նէր, քան այ սօր: Ըն թեր ցող նե րու թի ւը շատ 
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էր, իսկ այ սօր տպա գիր մա մուլ ըն թեր ցող նե րու թի ւը շատ աւե լի նո ւա
զած է: Այ սօր հայ երի տա սար դը հա մա ցան ցի մի ջո ցաւ ամէն բա նի մա
սին տե ղե ակ կ’ըլ լայ, նոյ նիսկ այ սօր տպա գիր թեր թե րը ու նին իրենց 
ելեկտ րո նա յին կայ քե րը, որոնց մի ջո ցաւ թեր թե րու խմբագ րու թիւն նե րը 
իրենց հեր թա կան թեր թի բո վան դա կու թիւ նը հա սա նե լի կը դարձ նեն 
իրենց ըն թեր ցող նե րուն:

Այ սօր թեր թե րը տնտե սա կան դժո ւա րու թիւն նե րու դէմ յան դի ման 
կը գտնո ւին, և այս պատ ճա ռով թեր թե րու տպա քա նա կը պակ սած է: 
Այ սօր մի այն ծե րերն են թերթ ըն թեր ցող նե րը, առա ւել ևս երի տա սար
դու թիւ նը գրա ւե լու հա մար` պէտք է թեր թե րու լե զուն շատ աւե լի մատ
չե լի ըլ լայ հայ երի տա սար դին հա մար, որով հե տև այ սօ րո ւայ սփիւռքա
հայ հա յուն հա յե րէ նը դժբախ տա բար այն քան ալ զօ րա ւոր չէ: Մեր թեր
թե րու խմբա գիր նե րը ընդ հան րա պէս հին սե րուն դի ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
են և, դժբախ տա բար, կը սի րեն ծանր բա ռեր օգ տա գոր ծել: Ընդ հա կա
ռա կը` պէտք է ձեր բա զա տիլ ածա կան ներ, եր կա րա պա տում նա խա դա
սու թիւն ներ օգ տա գոր ծե լէ: Թեր թե րը կա րե լի է ու նե նան ըն թեր ցող նե
րու մեծ թիւ մի այն ընտ րու թիւն նե րու ժա մա նակ` իմա նա լու հա մար տո
ւե ալ կու սակ ցու թե ան կողմն ո րո շո ւա ծու թիւ նը, իսկ քա ղա քա կան հայ
կա կան լու րե րը այ սօր երի տա սար դը ոչ մի այն կրնայ հա մա ցան ցէն 
ստա նալ, այ լև «Վա նայ ձայն»նէն, «Ռա տիօ Սև ան»էն…»:

«Դուք այժմ կը գտնո ւիք «Արա րատ» թեր թի խմբագ րա տան մէջ: 
Թեր թը կը պատ կա նի Սո ցի ալ Դե մոկ րատ Հնչա կե ան կու սակ ցու թե ան: 
Հիմն ո ւած է 1937ին: Մի օ րե այ թերթ է, ու նի կու սակ ցա կանքա ղա քա
կան ուղ ղո ւա ծու թիւն: Թեր թը ու նի մշա կու թա յին, ազ գա յին, քա ղա քա
կան, կնո ջա կան, մար զա կան էջեր: Թեր թը 4 էջե րէ կը բաղ կա նայ: Ու
նինք տար բեր երկր նե րէ յօ դո ւա ծա գիր ներ, որոնք մի այն «Արա րա տի» 
հա մար կ’աշ խա տին: Ամէն տա րի յա տուկ բա ցա ռիկ ներ կը տպագ րո
ւին` Ապ րիլ 24ի և Նոր Տա րո ւայ առ թիւ: Աս կէ դուրս, այս տա րի մեր 
երի տա սար դու թե ան հա մար նոր ծրա գիր մշա կե ցինք: Շա բա թը 1 ան
գամ «Արա րատ» թեր թի խմբագ րա տան մէջ կը կազ մա կեր պո ւին լրագ
րո ղա կան դա սըն թացք ներ երկ րոր դա կան վար ժա րան յա ճա խող մեր 
այն աշա կերտ նե րուն հա մար, որոնք հայ գիրն ու մշա կոյ թը կը սի րեն: 
Այս ծրա գի րը անվ ճար է և հա յա պահ պան ման գոր ծըն թաց է:

Ամէն մէկ թերթ իր գա ղա փա րա կան ուղ ղո ւա ծու թիւ նը ու նի և իր 
ըն թեր ցո ղը ու նի: Մար դիկ կը փնտռեն իրենց թեր թը: Մենք այս տեղ ու
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նինք յա տուկ բա ժա նոր դա գիր ներ, որոնց թեր թը մեր ցրո ւիչ նե րու մի ջո
ցաւ կը հաս ցո ւի իրենց տու նե րը: Առա ւե լա բար ծե րու նի նե րը կ’ըն թեր
ցեն թեր թը, իսկ երի տա սարդ ներ յա ճախ կ’այ ցե լեն մեր online կայ քը: 
Այն քան կ’ու րա խա նամ, երբ մեր երի տա սարդ նե րը «Արա րատ» թեր թի 
յօ դո ւած նե րը իրենց Facebookի վրայ share կ’ընեն: Եղած են, որ յօդ
ուած ներ 2000ի մօտ ըն թեր ցող ներ կ’ու նե նայ, այդ կա խե ալ է հե
տաքրք րա կան յօ դո ւած է կամ ոչ»:

Եկեղեցի
«Եկե ղե ցին իբ րև հո գև որ և ազ գա յին կա ռոյց լուրջ անե լիք ու նի, և 

պէտք է ըն դու նինք, որ Ցե ղաս պա նու թիւ նից 100 տա րի յե տոյ եկե ղեց ւոյ 
ներ կա յու թիւ նը ժո ղո վուր դի առօ րե ա յին մէջ բա ցա կա յել է, թու լա ցել է: 
Եկե ղե ցին պէտք է մի ջոց ներ գտնի, որ պէս զի ժո ղո վուր դի առօ րե ա յին 
մէջ ներ կա յու թիւն դառ նայ, ինչ պի սին էր ան ցե ա լին: Նա խա պէս թա
ղին սիր տը մէկ եկե ղե ցին էր, միւս մա սը` դպրո ցը: Այո՛, եկե ղեց ւոյ մէջ 
թա ղում, պսակ, ծէս, պա տա րագ, խոր հուրդ ներ տե ղի կ’ու նե նան, սա
կայն եկե ղե ցին իր բև ներ կա յու թիւն ժո ղո վուր դի առօ րե ա յին մէջ թու լա
ցել է: Կե ան քի պայ ման նե րը փո խո ւե ցին, բայց եկե ղե ցին մնաց աւան
դա կան, որով հե տև ամե նա ա ւան դա կան, ամե նա հին կա ռոյցն է: Եկե
ղե ցին նե րուժ ու նի ինք զինք նո րո գե լու:

Այ սօր Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ կա թո ղի կո սու թիւ նը, Կա թո լիկ նե րու 
պատ րի ար քա կան աթո ռը, Աւե տա րա նա կան հա մայն քի ներ կա յա ցուց
չու թիւ նը, երեք աւան դա կան կու սակ ցու թիւ նը, Բա րե գոր ծա կան մի ու
թիւ նը լաւ կազ մա կեր պած են լի բա նա նա հայ գա ղու թը: Բո լորս ալ նա
հան ջի մէջ ենք, բայց տա կա ւին ներ կա յու թիւնն ենք, ուժ գին և կազ մա
կեր պո ւա ծու թիւն կայ: Եկե ղե ցին հաս տա տուն է, վար ժա րան նե րի ցանց 
մը կայ, տա կա ւին գրա կան մրցակ ցու թիւն կայ, այս բո լո րը տո ւե ալ ներն 
են, որ հա յը հայ պա հէ: Այս բո լո րը մի ա ժա մա նակ Լի բա նա նի քա ղա
քա կան սահ մա նադ րա կան դրու թե ան ար դիւնքն են, և մենք Լի բա նա նի 
գլխա ւոր 7 հա մայնք նե րէն մէկն ենք: Մէկ խօս քով` մեր ներ կա յու թիւ նը 
այս տեղ մեծ իմաստ և նշա կա նու թիւն ու նի, և մենք մեր ու րոյն տե ղը 
գրա ւած ենք: Քա ղա քա կան լու րե րը այն քան ալ չի հե տաքրք րեր, որով
հե տև այ սօր բո լորս մեր հե ռա խօս նե րու մի ջո ցաւ վայր կե ան առ վայր
կե ան կը տե ղե կա նանք քա ղա քա կան իրա դար ձու թե անց մա սին: Ըն
թեր ցող նե րը աւե լի հե տաքրք րո ւած են ազ գա յին նիւ թե րով, ներ քին հա
մայն քա յին լու րե րով…»:
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Հայաստան-Սփյուռքփոխհարաբերություններ
«Մե զի հա մար հայ րե նի քը երազ էր: Ասոնք խօս քեր ու լո զունգ ներ 

չեն, յատ կա պէս Մի ջին Արև ել քի հա յե րուս հա մար, որով հե տև մենք աշ
խար հա քա ղա քա կան իմաս տով աւե լի մօտ ենք Հա յաս տա նին և մօտ 
ենք Թուր քի ոյ, հե տև ա բար` ու րիշ ձև ով, հա ւա նա բար հա րա զատ կ’ըն
կա լենք: Ան կա խու թե նէն յե տոյ եղաւ, ըն տա նիք ներ փո խադ րո ւե ցան, 
բայց ոչ մեծ թի ւով: Իսկ քա ղա քա կան իմաս տով այն քան ալ մեր վրայ 
չազ դեց, որով հե տև մենք սո վոր ենք խա ռը վի ճա կի մէջ ապ րե լու: Երբ 
որ Լի բա նա նէն պի տի փո խադ րո ւիք Հա յաս տան, կը նշա նա կէ դուն 
տունտեղ պի տի ձգես, պի տի ծա խես և պի տի փոր ձես Հա յաս տան 
հաս տա տո ւիլ: Մինչ դեռ երբ Ամե րի կա կամ Եւ րո պա փո խադ րո ւիս, տե
ղի պե տու թիւ նը կ’օգ նէ քե զի, պար տա ւոր է քե զի հա մար ամէն բան հո
գա լու: Եթէ ամէն ինչ ծա խենք, հաս տա տո ւինք Հա յաս տան, յա ջո ղու
թիւն եթէ չգտնես և Լի բա նան վե րա դառ նաս, այս տեղ Լի բա նա նի պե
տու թիւ նը չի կրնար քե զի օգ նել և հե տև ա բար ձա խո ղու թե ան մատ նած 
կ’ըլ լաս քու կե անքդ:

Ան ցե ա լին մենք Հա յաս տա նէն դուրս էինք, և շփման մի ջոց նե րը 
այդ քան հեշտ չէ ին մեզ հա մար: Ու րեմն մեզ հա մար երա զա կան աշ
խարհ էինք ստեղ ծել, մո ռա ցել էինք նոյ նիսկ, որ Հա յաս տանն ալ եր կիր 
է իր ժխտա կան և դրա կան երես նե րով: Որով հե տև մենք իս կա պէս 
իտէ ալ, երև ա կա յա կան աշ խարհ էինք ստեղ ծել և մեզ հա մար սրբու
թիւն սրբոց էր, որուն մա սին սխալ բան չէր կա րե լի ասել: Ան կա խու թիւ
նից յե տոյ, երբ շփման առիթ նե րը աւե լա ցան, մար դիկ որոշ հո գե կան 
վե րի վայ րումն եր ապ րե ցին, բայց ի վեր ջոյ հի մա իրա կա նու թիւ նը գի
տեն, և Հա յաս տա նը իր թե րու թիւն նե րով և առա ւե լու թիւն նե րով մեզ 
հա մար մեր գո յու թե ան գրա ւա կանն է, պար տա ւոր ենք սի րել Հա յաս
տա նը, և Հա յաս տա նով պայ մա նա ւո րո ւած է մեր կե ան քը: Հի մա աւե լի 
իրա պաշտ ենք: Գի տենք, թէ առանց Հա յաս տա նի Սփիւռքը չի կա րող 
գո յա տև ել, Հա յաս տանն ալ պէտք է լաւ իմա նայ, որ առանց Սփիւռքի 
տկար է, իր հա մար կե ան քը հեշտ չէ, մա նա ւանդ մե զի հա մար մե ծա
գոյն դժբախ տու թիւնն է, որ հայ րե նա մերձ կո չո ւող այս գօ տին հա յու
թիւ նից դա տար կո ւի: Ան ցե ա լին մի փոք րիկ քա րոզ չու թե ամբ կա րող 
էինք ասել՝ բո լոր թո ղէք և գնա ցէք դէպ Եւ րո պա, Ամե րի կա, հեշտ էին 
պայ ման նե րը: Ընդ հա կա ռա կը, պայ քա րով և տագ նա պով գա ղութ նե րը 
այս տեղ պա հո ւե ցին, որ պէս զի այս գա ղութ նե րը հա յօ րէն ապ րին: Այս
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քան կա ռոյց ներ, կեդ րոն ներ ստեղ ծո ւե ցին, որով հե տև այս տեղ Հա յաս
տա նի առա ջին պա րիսպն էր: Հի մա կե ան քի պայ ման նե րը փո խո ւե ցին, 
չգի տենք այս բո լո րը մի ձև ով ու րիշ տեղ պի տի կա րո ղա նանք հա նել 
կամ ոչ, բայց հայ ժո ղո վուր դը իր գո յու թե ան հա մար պայ քա րող է և 
ամէն ինչ կը փոր ձէ: Տայ Աս տո ւած այս գօ տին քիչ մը խա ղա ղո ւի, և մեր 
ալ կե ան քը խա ղա ղո ւի և ապա գա յին կա րո ղա նանք նոր ծրագ րե րով 
մենք մեզ վե րա նո րո գել Հա յաս տա նի իսկ աջակ ցու թե ամբ:

Հա յաս տա նի մէջ, այո՛, հիմն ո ւե ցան քա նի մը խոր հուրդ ներ, Ցե
ղաս պա նու թե ան 100ամե ա կի յանձ նա ժո ղո վը, մշա կու թա յին յանձ նա
ժո ղո վը… բայց նո րէն այս յանձ նա ժո ղովն ե րու մէջ եր կար տա րի նե րու, 
գա լիք տա րի նե րու ծրա գիր չէ որ կը մշա կո ւի, և ասի կա պատ ճառ կը 
դառ նայ, որ ինչ պէս սու րի ա հա յե րու ներ կա յու թիւ նը այ սօր հարց կը 
ստեղ ծէ, և մենք այդ հար ցին լու ծու մը չենք գտած, չենք մտա ծած, ցոյց 
կու տայ նա և մեր ան հե ռա տես քա ղա քա կան մտքի բա ցա կա յու թիւ նը: 
Այս բո լո րը ի՞նչ ցոյց կու տան:

Ներ քին ըն կե րատն տե սա կան հար ցեր կան, որոնք Հա յաս տա նի 
պե տու թիւ նը ի վի ճա կի չէ լու ծե լու: Ինչ պէ՞ս կրնան Սփիւռքին հաս նիլ: 
Մե զի հա մար նե րե լի չէ ո՛չ կո ռուպ ցի ան, ո՛չ ծու լու թիւ նը: Մենք 600 տա
րի ազ գա յին քա ղա քացու թե ան ինք նու թիւն ու նե նա լէ զրկո ւած էինք և 
առի թը չէ ինք ու նե ցած: Հի մա որ ու նինք, ատի կա պէտք չէ բզքտենք: 
Մենք ժա մա նակ չու նինք ու րիշ բա նե րով զբա ղե լու, եթէ ոչ հայ րե նա շի
նու թե ամբ: Ազ գա յինքա ղա քա ցի ա կան մար դը կեր տե լու, ասոր մէջ 
Հա յաս տա նը շատ մեծ դե րա կա տար է: Այ սօր բո լոր պե տու թիւն նե րը 
ու նին իրենց մտա ւո րա կան տար րը` տնտե սա գէտ, քա ղա քա գէտ, լե զ
ուա գէտ…: Այս բո լո րը մաս կը կազ մեն այն «էլի թին», որ երկ րի ապա
գան կը գծէ: Այդ նե րու ժը պէտք է օգ տա գոր ծեն, այ սինքն` Սփիւռքը: 
Ար դէն մեր թի ւը փոքր է, մեր սահ ման նե րը օրըս տօ րէ կը նեղ նան, ար
դէն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան թի ւը կը պակ սի, այ սինքն` ի՞նչ 
պէտք է ընել, որ այս մար դի կը սթա փին, զգաս տա նան, ամչ նան, վախ
նան ապա գա յէն, բայց ըստ երև ոյ թին վախ ցող ալ չկայ: Չա րեն ցը իր 
«Պատ մու թե ան քա ռու ղի նե րով» բա նաս տեղ ծու թե ա նը մէջ գրած է. 
«Երբ չեն գծել ոչ մի խոհ գա լիք սերնդ նե րի հա մար»: Այն քան գե ղե ցիկ 
նկա րագ րած են մեր առաջ նորդ նե րը, և մին չև այ սօր այդ խօս քե րը որ
քա¯ն կը սա զին մեր ղե կա վա րու թե ա նը նա և դժբախ տա բար: Այս է մեր 
տխուր իրա կա նու թիւ նը, բայց մենք պէտք է վեր ել լենք: Նախ պէտք է 
յե տա դարձ ակ նարկ մը կա տա րել: Երբ Հա յաս տա նը խորհր դա յին վար
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չա կար գի իշ խա նու թե ան տակ կը գտնո ւէր, Սփիւռքի մէջ բև ե ռա ցում մը 
գո յու թիւն ու նէր` կա՛մ Հա յաս տա նի հետ և կա՛մ Հա յաս տա նի դէմ հո գե
բա նու թե ամբ: Եկաւ ժա մա նա կը, երբ անդ րա դար ձանք, որ այդ կար գա
խօս նե րը մեզ տկա րա ցու ցին: Այ սօր մենք բա րե բախ տա բար ու նինք 
ազատ և ան կախ Հա յաս տան: Բայց այ սօր ի՞նչ է փո խո ւած: Սկզբնա
կան շրջա նին խան դա վա ռու թիւ նը մեծ էր, սա կայն երբ մեր ժո ղո վուր դը 
Հա յաս տան այ ցե լեց, յու սա խա բո ւե ցաւ: Այ սօր այդ յու սա խա բու թիւ նը 
չկայ, այ սինքն` երբ Հա յաս տան կ’եր թամ, գոհ կը վե րա դառ նամ, որով
հե տև եր կի րը բար գա ւա ճած է` ան կախ առ կայ խնդիր նե րէն: Այ սօր երբ 
ու զես Հա յաս տան եր թալ և վա ճա ռա կա նու թիւն ընել, կարգ ու կա նոն 
կայ: Հի մա, ամ ռան շրջա նին, լի բա նա նա հա յե րու 25 տո կո սը Հա յաս
տան է` այ ցե լու թե ան, ճամ բար նե րու ու հա մա հայ կա կան խա ղե րուն 
մաս նակ ցե լու հա մար: Լի բա նա նա հայ նո րապ սակ զոյ գեր իրենց մեղ
րա մի սը կ’ան ցը նեն Հա յաս տա նի մէջ: Մէկ խօս քով` վե րա դար ձո ղը 
դար ձե ալ կ’ու զէ Հա յաս տան այ ցե լել: Եթէ Հա յաս տա նի ղե կա վա րու
թիւ նը քիչ մը աւե լի հե տաքրք րո ւի Սփիւռքով, շատ աւե լի մարդ կ’այ ցե լէ 
ու կը հաս տա տո ւի Հա յաս տա նի մէջ: Այ սօր, երբ վստահ ըլ լամ, որ ին ծի 
բա ւա րա րող գործ կրնամ գտնել Հա յաս տա նի մէջ, մէկ վայր կե ան նոյ
նիսկ չեմ մտա ծեր ու կը հաս տա տո ւիմ: Պա րոն Ծա ռու կե ա նը բա րե գոր
ծու թիւ նը թէ կուզ տար բեր ձև ով մեկ նա բա նո ւե ցաւ, սա կայն դրո ւա տե լի 
արարք էր: Ընդ հան րա պէս Սփիւռքն է, որ կ’օգ նէ հայ րե նի քին, բայց 
այ սօր հայ րե նի քէն ան հատ մը սու րի ա հա յու թե ան կը փոր ձէ օգ տա կար 
դառ նալ: Այս պի սի յա րա բե րու թիւն ներ և այ ցե լու թիւն ներ աւե լի ևս կը 
մտեր մաց նեն ու կ’ամ րապն դեն մեր յա րա բե րու թիւն նե րը: Մենք բա ցա
յայտ կեր պով կը տես նենք Հա յաս տա նի ներ քին քա ղա քա կան վի ճա կը 
և հայ րե նիքՍփիւռք փո խյա րա բե րու թիւ նը: Ինչոր տեղ այս յա րա բե
րու թիւն նե րը պէտք է կեր տո ւին հա մո զումն ե րու վրայ և ոչ ան հատ նե րու 
նկատ մամբ ու նե ցած հա մակ րու թե ան և հա կակ րու թե ան վրայ: Դժբախ
տա բար, այս յա րա բե րու թե ան մէջ գո յու թիւն ու նին անձ նա կան շա հե րը, 
և վե րա ցած են հա մընդ հա նուր շա հե րը: Հա յաս տա նի այս մօ տե ցու մը 
մէկ կող մէ կը խրտչեց նէ, և ոչ ալ ան հանգս տու թիւն կը պատ ճա ռէ` ներ
հա յաս տա նե ան և հա մասփիւռքե ան տա րո ղու թե ամբ:

Բա ւա կան աշ խոյժ է Հա յաս տանՍփիւռք յա րա բե րու թիւն նե րու 
ոլոր տը: Որ պէս Ազ գա յին առաջ նոր դա րան՝ յատ կա պէս կրթա կան մա
կար դա կի վրայ ենք փոր ձում յա րա բե րու թիւն նե րը աշ խու ժաց նել: Տար
բեր կա ռոյց ներ, կազ մա կեր պու թիւն ներ տար բեր աշ խա տանք ներ ու
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նեն Հա յաս տա նի հետ: Բայց որ պէս գա ղութ՝ յա րա բե րու թիւն նե րը շատ 
են սեր տա ցել, մա նա ւանդ ամա ռա յին եղա նա կին ամե նա սի րե լի և ամե
նա մօտ տե ղը Հա յաս տանն է: Մե ծա մաս նու թիւ նը փոր ձում է երե խա նե
րի հա մար մի ջոց ստեղ ծել, որ պէս զի Հա յաս տա նում անց կաց նեն իրենց 
ամա ռա յին ար ձա կուր դը:

Ինչ կը վե րա բե րի կու սակ ցա կան, եկե ղե ցա կան, քա ղա քա կան ու 
մշա կու թա յին կա պե րու մա սին, այդ կա պե րը շատ աւե լի ու ժեղ են: Մեր 
կու սակ ցու թե ա նը գլխա ւոր կեդ րո նը կը գոր ծէ Հա յաս տա նի մէջ, այ
սինքն՝ մեր գլխա ւոր ժո ղովն ե րուն հա մար յա ճախ կ’եր թանք Հա յաս
տան: Մեր ռա տի օ կա յա նը այլ հա յաս տա նե ան ռա տի օ կա յան նե րու կա
պեր ու նի: Հա յաս տա նի մէջ կը գոր ծէ մեր կու սակ ցու թե ան «Եր կիր Մե
տիա» հե ռուս տա ըն կե րու թիւ նը: Գո յու թիւն ու նի նա և անձ նա կան 
առևտ րա կան կապ: Կ’են թադ րեմ, որ եթէ Հա յաս տա նը աւե լի մեծ կա
րե լի ու թիւն ներ ու նե նար, վա ճա ռա կա նա կան գետ նի վրայ աւե լի զար
գա ցում կ’ար ձա նագ րէ ինք: Եկե ղե ցա կան յա րա բե րու թիւն նե րը լաւ ըն
թաց քի մէջ են: Քիչ են այն մար դի կը, որոնք չեն այ ցե լած Հա յաս տան:

Սփյուռք-հայրենիքկապերիպետականբաղադրիչը
Հա յաս տա նի պե տու թիւ նը մե զի հնա րա ւո րու թիւն կու տայ, որ պէս

զի մի աս նա բար մտա ծենք, ծրագ րենք և գոր ծենք: Ամե նա խօ սուն ապա
ցոյ ցը 12 ապ րիլ 2015ն է, երբ Հա յաս տան, Սփիւռք, եկե ղե ցա կա նու թիւն 
մի աս նա բար հա ւա քո ւած էինք Վա տի կա նի մէջ և հա մայն աշ խար հը 
ցնցե ցինք: Այս մէ կը պէտք է օրի նակ դառ նայ, որ եթէ իս կա պէս ամե
նայն ան կեղ ծու թե ամբ և խոր հա մա գոր ծակ ցու թե ամբ մենք հրաշք ներ 
կրնանք գոր ծել, բայց վստա հու թե ան հարցն է այս տեղ:

Սփիւռքի հետ յա րա բե րու թիւ նը այն պէս դա սա ւո րո ւե ցաւ, որ այ
սօր Հա յաս տա նի մէջ գո յու թիւն ու նի Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը: 
Սփիւռքի նա խա րա րու թիւնն է, որ այ սօր Սփիւռքի բո լոր մի ա ւոր նե րու և 
կա ռոյց նե րու փո խյա րա բե րու թե ան առանցքն է: Այս առանց քին փոխ
յա րա բե րու թիւ նը Սփիւռքի և կամ ան հատ նե րու հետ ինչ պէս կ’ըն թա
նայ, քիչ մը պէտք է վե րա տե սու թե ան են թար կո ւի ու վե րա նա յո ւի: Ես 
չեմ տե սած «Հա յերն այ սօր» պար բե րա կա նին մէջ, որ օր մը, գո նէ 
Սփիւռքէն 3 – 5 ան հատ ներ չպար գև ատ րո ւին: Այ սինքն` վա ղը պէտք է 
փնտռել, թէ ո՞վ Սփիւռքէն չէ պար գև ատ րո ւած: Բայց այդ պար գև ատ րո
ւող նե րը ար ժա նի՞ են այդ պար գև ատր ման: Այ սինքն` եթէ Սփիւռքի նա
խա րա րու թիւ նը այ սօր պի տի գնա հա տէ ան հա տի և կամ կա ռոյ ցի մը 
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ծա ռա յու թիւ նը ու վաս տա կը, ար դեօ՞ք պէտք է այս քան ազա տա միտ ու 
լայ նա խոհ ըլ լալ օրա կան 5 – 6 մե տալ ներ բաժ նէ: Խնդի րը չկենդ րո նաց
նենք Սփիւռքի նա խա րա րու թե ան վրայ: Ես նա և քաջ գի տեմ, որ 
Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը իր նիւ թա կան հնա րա ւո րու թիւն նե րով 
շատ աւե լին լաւ կը գոր ծէ, ինչ որ պէտք է գոր ծէ:

Որև է նա խա ձեռ նու թիւն նիւ թա կան, պյուտ ժէ կը պա հան ջէ: Մե զի 
յա ճախ կ’ըսեն, որ մի այն ճա նա պար հա ծախ սը դուք պի տի հո գաք, իսկ 
կե ցու թիւ նը մենք կ’ապա հո վենք: Նա յե ցէք մտայ նու թե ան տար բե րու
թիւն կայ: Նոյ նիսկ Սփիւռքի մէջ լի բա նա նա հա յը և սու րի ա հա յը նոյ նը 
չեն: Իրենց շա ղո ւած քին և կեն ցա ղին մէջ տար բե րու թիւն ներ կան: Օրի
նակ՝ լի բա նան ցին չ’եր թար և Սփիւռքի նա խա րա րու թե նէն չի խնդրեր, 
որ եր թայ հան րա կա ցա րա նի մէջ մնայ, այլ պի տի ու զէ լաւ տան և կամ 
պան դո կի մէջ մնալ: Բայց Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը իրենց ու նե ցած 
մի ջոց նե րով կը փոր ձեն մե զի օգ տա կար դառ նալ: Մեր կող մէ ալ քիչ մը 
շփա ցա ծու թիւն և աւե լորդ պա հանջ կո տու թիւն կայ: Ես կը հա ւա տամ, 
որ եթէ մե խա նիզ մը, հան գոյ ցը քա կո ւի, և մենք յա ճա խա կի այ ցե լենք 
Հա յաս տան, գոր ծակ ցի լը պի տի դառ նայ վա րա կիչ, և մնա ցած խո չըն
դոտ նե րը պի տի դառ նան երկ րոր դա կան: Այս բո լո րը կամք և հա մո զում 
կ’ու զեն:

Նա խա ձեռ նու թիւն նե րու չա փա զան ցու թիւ նը մեզ մօտ այն տպա ւո
րու թիւ նը կը ձգէ, որ պե տու թե ան և հայ րե նի քին հա մար եկէք քիչ մը 
ծախ սե ցէք և վե րա դար ձէք: Այս տպա ւո րու թիւնն ալ տի րա պե տող է: 
Որով հե տև մենք կը տես նենք եր կու շա բաթ ան գամ գի տա ժո ղով, հա
մա ժո ղով, խորհր դա ժո ղով մը կազ մա կեր պո ւած է: Կը կար ծեմ, որ քիչ 
մը չա փա զան ցո ւած է և կա րե լի է քիչ մը նո ւա զեց նել և հա մա կար գել, 
որպ սէ զի այն տպա ւո րու թիւ նը չթո ղու, որ մենք ձեր դրա մին կա րի քը 
ու նինք: Բայց մարդ պէտք է ճշմար տու թիւ նը խօ սի:

Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը աշ խոյժ նա խա րա րու թիւն է: Տի կին 
Հրա նուշ Յա կո բե ան ամէն տեղ է և անձ նո ւէր, ան խոնջ նա խա րար է: Կը 
խոր հիմ, թէ հսկա յա կան քայ լեր կա տա րեց Սփիւռքհայ րե նիք կա պը 
աւե լի ևս խո րաց նե լու, մօ տեց նե լու հա մար, իսկ գա լիք տա րի նե րուն 
այդ հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը աւե լի ևս պի տի ըն դար ձա կո ւի: Մի ակ խոչ
ըն դո տը արևմ տա հա յե րէ նի և արև ե լա հա յե րէ նի առ կա յու թիւնն է: Կ’ու
զենք մեր ու սու ցիչ նե րը Հա յաս տան վե րա պատ րաս տու մի ու ղար կել, 
սա կայն լե զո ւի հարցն է: Երբ դպրոց նե րէն ներս մեր զա ւակ նե րուն արե
ւե լա հա յե րէն գրա կա նու թիւն կու տանք, որ պէս զի կար դան, ուղ ղագ րա
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կան և լե զո ւա կան դժո ւա րու թե անց դէմ յան դի ման կը գտնո ւին, և 
արևմ տա հա յե րէ նը իրենց մօտ կրնայ խա թա րո ւիլ: Պէտք է հա սա րակ 
յայ տա րար մը գտնել այդ ուղ ղու թե ամբ, որ պէս զի հա մա գոր ծակ ցու թիւ
նը աւե լի լաւ ստա ցո ւի: Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը, վստահ եմ, որ 
Սփիւռքի կա րիք նե րը գի տէ: Մենք Հա յաս տա նի պե տու թե նէն նիւ թա
կան աջակ ցու թիւն չենք ու զեր, այլ` բա րո յա կան: Այ սինքն` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թիւ նը պէտք է սա տար կանգ նի Սփիւռքի ծրա գիր նե րուն, 
մա նա ւանդ Լի բա նա նը չի նմա նիր Սփիւռքի այլ գա ղութ նե րուն: Օրի
նակ` հա յե րէ նի գրա կա նու թե ան գրքեր պէտք է պատ րաս տո ւին մեր 
հայ աշա կերտ նե րուն հա մար նոյ նինքն մեր սփիւռքա հայ մաս նա գէտ
նե րու կող մէ, կամ հա մա կարգ չա յին ծրա գիր ներ, որոնք կա ռա վա րու
թե ան հո վա նա ւո րու թիւ նը կը պա հան ջեն: Այլ խօս քով` Սփիւռքի նա
խա րա րու թիւ նը պէտք է գիտ նայ Սփիւռքի կա րիք նե րը և դուրս գայ սո
վո րու թիւն դար ձած կարծ րա տի պե րէ և ձև ա կա նու թիւն նե րէ:

Լի բա նա նի մեր բա րե գոր ծա կան հաս տա տու թիւ նը ու նի իւ րա յա
տուկ ծրա գիր: Ամէն տա րի մեր վար ժա րան նե րու աշա կերտ նե րէն 20 
ու սա նող ներ մեր ֆի նան սա ւոր մամբ կը մեկ նին Հա յաս տան: Այս ծրագ
րին նպա տակն է ծա նօ թաց նել մեր աշա կեր տու թիւ նը մեր հայ րե նի քին 
հետ և կապ մը ստեղ ծել մեր մայ րե նի հո ղի հետ: Այլ խօս քով` Սփիւռքի 
նա խա րա րու թիւ նը տե սա կա նէն պէտք է առար կա յա կան, գործ նա կա նի 
անց նի: Նա խա րա րու թիւ նը ընդ հան րա պէս մեր վար ժա րան նե րուն, 
կազ մա կեր պու թիւն նե րուն, կա ռոյց նե րուն հետ emailով կը կա պո ւի և 
կամ ան ձե րու մի ջո ցաւ: Նա խընտ րե լի պի տի ըլ լար, որ նա խա րա րու
թիւ նը ան մի ջա կան յա րա բե րու թիւն մը ստեղ ծէր` կա պո ւե լով տո ւե ալ 
հաս տա տու թե ան տնօ րէ նին, պա տաս խա նա տո ւին և կամ ղե կա վա րին: 
Դի մումն ա գիր նե րու կարծ րա տի պե րէն պէտք է դուրս գալ: Սփիւռքի 
նա խա րա րու թիւն ի՞նչ հիմ քի վրայ ընդ հան րա պէս տա րո ւայ լա ւա գոյն 
կրթօ ճա խը կ’ընտ րէ…:

Ըստ իս, մին չև այ սօր մենք մեր կա րիք նե րի հա մա ձայն մեր լու ծում
նե րը առա ջադ րել ենք և այդ ուղ ղու թե ամբ աշ խա տել ենք: Սփիւռքի նա
խա րա րու թիւ նը կա րող է օժան դա կել մեր ճի գե րին, կա րող է նո րու թիւն
ներ առա ջար կել մեզ մեր ու նե ցած տագ նապ նե րի դի մաց, բայց չի կա
րող մեր կե ան քը կա ռա վա րել: Այո, մենք հայ ենք, բայց տար բեր երկր նե
րի քա ղա քա ցի ներ ենք, և այլ երկր նե րի քա ղա քա ցի ներ լի նե լով` 
Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը չի կա րող վա րել մեր կե ան քը: Մեր փո խա
դարձ բա րե ա ցա կա մու թե ան իր բև ար դիւնք գոր ծակ ցու թիւն պէտք է լի
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նի մեր ազ գա յին ինք նու թե ան պահ պան ման և զօ րաց ման գոր ծըն թա
ցին մէջ: Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը մե զի աջա կից պէտք է ըլ լայ: Որ
քան մրճո ւի մեր ներ քին հար ցե րում, ինք կը դառ նայ ան զօր: Որ քան 
մեր ներ քին հար ցե րից դուրս մնայ, այն քան աւե լի կը դառ նայ հզօր:

Սփիւռքում մենք ու նենք մեր կա ռոյց նե րը, որոնք իրենց ժո ղո վա
կան նե րով, աշ խա տանք նե րով իրենց կե անքն է վա րում: Ամէն կա ռոյց 
հաս կա նում է և իմա նում, թէ ի՞նչ են իր ու նե ցած կա րիք նե րը: Եւ այդ բո
լո րին հա մար կան տար բեր յանձ նա խում բեր, որոնք ղե կա վար ւում են 
Սփիւռքի նա խա րա րու թե ան կող մից: Այդ յանձ նախմ բե րի ժո ղովն ե րի 
ըն թաց քին պարզ ւում են իւ րա քան չիւր գա ղու թի ու նե ցած դժո ւա րու թիւն
ներն ու կա րիք նե րը: Հա յաս տա նը իր բև պե տու թիւն, եթէ լրջու թե ամբ 
լսէ Սփիւռքի ներ կա յա ցու ցած կա րիք նե րը և այդ կա րիք նե րուն հա մար 
փոր ձէ մե զի աջակ ցե լու մի ջոց ներ գտնել, ան պայ մա նօ րէն կը գտնեն 
այդ մի ջոց նե րը: Կա մե ցո ղու թիւն և հնա րա ւո րու թիւն հաս կա ցո ղու թիւն
նե րը մի քիչ պէտք է մօ տեց նել: Մեր ներ քին հար ցե րում Սփիւռքի նա
խա րա րու թիւ նը ան հա տա պէս չգի տեմ ինչ անե լիք ու նի: Պար բե րա բար 
լաւ է Սփիւռքի նա խա րար մեր ու նե նա լը, որ պէս զի մեզ լսէ, եր բեմն մեզ 
քննա դա տէ, եր բեմն գնա հա տէ, բայց այդ սահ ման նե րում: Ձև ով մեր 
հայ րե նի քի հետ կապն է, որը ղե կա վա րե լու հարց չկայ, որով հե տև մենք 
ար դէն կա մա ւո րա բար դէ պի հայ րե նիք նա յում ենք մեր կա րիք նե րի հա
մար, ու րիշ աղ բիւր էլ չու նենք դի մե լու: Դի մա ցը եթէ կա մե ցո ղու թիւ նը 
կայ, ինչ որ կայ` օգ նում է մեզ: Ու սու ցիչ ներ, դա սագր քեր պատ րաս տե
լու, ու սա նող ներ, մար դուժ պատ րաս տե լու կա րիք ներ ու նենք, ոչ թէ հա
մալ սա րան նե րու մէջ, այլ իբ րև հայ, հայ մտա ծո ղու թե ամբ, հայ ար ժէք
նե րով, հա յոց պատ մու թե ան գի տու թե ամբ: Մա շո ւեց Սփիւռքը, և սա 
նոր մալ է 100 տա րի ներ յե տոյ, բայց մին չև հի մա մենք մեր մար դու ժը 
պատ րաս տե ցինք և հայ րե նա կան զգա ցումն ե րով պատ րաս տե ցինք և ոչ 
մի այն տե ղա կան: Բայց յստակ է, կե ան քի պայ ման նե րը փոխ ւում են, հո
ղից դուրս մար դուժ պատ րաս տե լը, մշա կոյթ պա հե լը, ար ժէք ներ պահ
պա նե լը էն քան էլ հեշտ չի: Մին չև 20, 10 տա րի ներ առաջ ասում էինք, թէ 
դու հայ ես, պատ մու թիւն ու նես, այդ պատ մու թե ամբդ ու րա խա ցիր, 
հպար տա ցիր, այդ բո լո րը անում էինք: Իսկ հի մա կե ան քի պայ ման նե րը 
փո խո ւե ցին, յա րա բե րու թե ան եղա նա կը փո խո ւեց: 20 տա րի ներ առաջ 
մար դիկ շատ բան չգի տէ ին աշ խար հից, այ սօր աշ խար հը մեր տրա մադ
րու թե ան տակ է: Այ սօր երե խան պէտք է Հա յաս տան եր թայ, պէտք է 
զգայ այն ու ժը, որ հո ղէն կա րե լի է քա ղել, հո ղի վրայ մշա կոյ թի հետ 
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շփման մէջ մտնի, իր ազ գա կից նե րին տես նի, նրանց տագ նապ նե րին 
ծա նօ թա նայ, ռազ մա վա րու թե ան պա կաս կայ: Այն մեծ Capitalը, որ 
մենք ու նինք Սփիւռքին մէջ` հայ րե նա սի րու թիւնն է: Ես ձե զի կրնամ քա
նի մը օրի նակ ներ տալ, որոնք այ սօր պատ րաստ են վե րա դառ նա լու 
հայ րե նիք, հայ րե նի հո ղին վրայ տուն շի նե լու, զէ րօ յէն սկսե լու և իրենց 
կե ան քը հոն ապ րե լու, որով հե տև մենք կը հա ւա տանք, որ մեր գո յու
թեան նպա տա կը վեր ջի վեր ջոյ պի տի ծա ռա յէ հայ րե նի քին, և ամ բողջ 
սե րունդ ներ այս գա ղա փա րա բա նու թե ամբ դաս տի ա րա կո ւե ցան, որ ի 
վեր ջոյ մեր նպա տա կը Սփիւռքի մէջ հայ մնալ` հաս նե լու հա մար հայ րե
նի քին, ըլ լա լու հա մար հայ րե նի քին մէջ, և այն հո ղը, այն հայ րե նի տու
նը, որ մենք կորսն ցու ցինք Արևմ տե ան Հա յաս տա նի մէջ, ատոր փո խա
րէն մենք այն պի տի վե րագտ նենք հայ րե նի հո ղին վրայ: Այս ծրա գիր նե
րու և մտքե րու փո խա նա կու մը Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը ին քը մտա
հոգ է աւե լի այ սօր ան մի ջա կան իր կա րիք նե րով և հար ցե րով, բայց 
հե ռա կայ ծրա գիր ներ չեն մշա կո ւիր: Երբ Հա յաս տա նի մէջ Հայ կա կան 
Ցե ղաս պա նու թե ան 100ամե ա կի յանձ նա ժո ղո վի հան դի պու մը տե ղի ու
նե ցաւ, նոյ նիսկ հոն մեր ծրա գիր նե րը կը տես նենք որ շատ կար ճա տես 
են: 100ամե ա կի առ թիւ Հա յաս տա նի պե տու թիւ նը շատ բա ներ կրնար 
ընել, բայց պէտք է փորձ մը ընէր, որով հե տև ին քը որ պէս պե տու թիւն իր 
ժո ղո վուր դին հան դէպ հա մա րա տու է ազ գա յին պա հան ջա տի րու թե ան 
հար ցին գծով: Ինք նա և հա մա րա տու է Սփիւռքի հան դէպ, որով հե տև 
եթէ կ’ու զէ Սփիւռքի հետ հա մա գոր ծակ ցիլ կամ ու զէ Սփիւռքի տէ րը 
դառ նալ, պար տա ւոր է նա և Սփիւռքի հար ցե րով զբա ղե լու: Դժբախ տա
բար, ատոր բա ցա կա յու թիւ նը շատ զգա լի է:

Հա յաս տա նը 20ամե այ ան կա խու թիւն ու նի, նոր է, և այն, ինչ որ 
ժա ռան գեց Սո վե տի օրե րէն, դժբախ տա բար Սո վե տի օրե րուն ժա ռան
գած հո գե բա նու թե ամբն ալ վե րա բե րա ցաւ ան կախ Հա յաս տա նի հետ, 
և ատի կա պատ ճառ դար ձաւ, որ այ սօր Հա յաս տա նի պե տու թիւ նը չըլ
լայ այն, ինչ որ կրնար ըլ լար, եթէ մենք չմօ տե նա յինք այդ հո գե բա նու
թե ամբ: Ամէն մէ կը իր բա ժի նը յափշ տա կե լու երև ոյ թը, յու սա խաբ ըրաւ 
հայ ժո ղո վուր դը, այն ժո ղո վուր դը, որ մաս չի կրնար այդ վեր նա խա ւին: 
Այդ ժո ղո վուր դը կ’ապա ւի նի օրէն քին, խա ղա ղու թե ան, ար դա րու թե ան: 
Ար դա րու թիւնն ու խա ղա ղու թիւ նը միշտ տկա րին հա մար եղած են, զօ
րա ւո րը այդ բո լո րին կա րիք չու նի: Ին քը իր անար դար կե ցո ւած քով ար
դէն յաղ թած է: Ու րեմն, Հա յաս տա նի և ար տա սահ մա նի մեր հայ րե նա
կից նե րը յու սա խաբ եղան: Մենք 100 տա րի ներ շա րու նակ հայ րե նիք 
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երա զե ցինք: Մեր ամ բողջ մշա կոյ թը, գրա կա նու թիւ նը, եր գը, մեր գո յու
թիւ նը իմաս տա ւո րո ւած էր հայ րե նի քով: Սփիւռքա հայ եր բեմն մի ա միտ, 
շատ իտէ ա լիստ, հայ րե նա սէր կը նկա տո ւի դի մա ցէն, բայց մե զի այդ
պէս չէ: Մե զի հա մար մեր գո յու թե ան հա մար մի այն հա յու թիւնն է:

Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը ևս այդ կա պե րու սեր տաց ման մէջ 
մեծ դեր ու նի: Երկ քա ղա քա ցի ու թիւ նը նոյն պէս շատ կա րև որ հան գա
մանք մըն էր հա մայն հա յու թե ան հա մար, որ իս կա պէս շօ շա փե լի դար
ձուց այդ հայ ըլ լա լու զգա ցու մը: Նա խա րա րու թիւ նը բազ մա թիւ ծրա
գիր ներ ու մի ջո ցա ռումն եր կը կազ մա կեր պեն, որոնք չեն գո հաց ներ 
սփիւռքա հա յուն, որ իր տան մէջ նստած է: Բայց և այն պէս կը գո հաց նէ 
այն երի տա սարդ սփիւռքա հա յուն, որ «Արի տուն» ծրագ րին կը մաս
նակ ցին: Այն երի տա սար դին, որ մշա կու թա յին մար զի մէջ փո խյա րա
բե րու թիւն ներ ու նի և զա նա զան կազ մա կեր պո ւած նա խա ձեռ նու թիւն
նե րու և մրցոյթ նե րու կը մաս նակ ցի: Այս տեղ կան թեր ու դէմ տե սա
կէտ ներ: Կայ տե սա կէտ, որ կը գնա հա տէ տա րո ւած աշ խա տան քը: Տե
սա կէտ ալ կայ, որ կ’ըսէ, որ այդ բո լոր նա խա ձեռ նու թիւն նե րը, որոնք 
կը կա տա րո ւին` երի տա սարդ նե րու, լրագ րող նե րու Հա յաս տան այ ցը, 
Հա յաս տանՍփիւռք խորհր դա ժո ղովն ե րը պար զա պէս երև ոյթ են, 
որոնք մի այն միջ պե տա կան յա րա բե րու թիւն ներ կը ստեղ ծեն: Ըստ իս, 
Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը կա րո ղա ցաւ Հա յաս տա նը ծա նօ թաց նել 
լի բա նա նա հա յուն: Այս բո լոր նա խա ձեռ նու թիւն նե րը ծա նօ թաց ման և 
յա րա բե րու թիւն ստեղ ծե լու վրայ բա ցա ռիկ են, բայց աւե լի խորք չկայ, 
կրնայ ֆի նան սա կան կա րե լի ու թիւն և մի ջոց չկայ: Եթէ նոյ նիսկ ձև ա
կան են (չեմ կար ծեր, որ այդ պէս է), սա կայն բա ւա րա րող են: Տի կին 
Հրա նուշ Յա կո բե ա նին դե րա կա տա րու թիւ նը նա և մեծ է, որով հե տև իր 
նկա րա գի րը կ’օգ նէ որ իր ներ կա յու թիւ նը տի րա կան ըլ լայ: Պէտք է 
գործ նա կան քայ լեր առ նո ւին, որ պէս զի մենք կա րո ղա նանք զգալ, որ 
իս կա պէս Սփիւռքի նա խա րա րու թիւն է և ոչ թէ Սփիւռքի մէջ Հա յաս
տա նի քա րոզ չու թիւ նը կա տա րող նա խա րա րու թիւն: Իմ անձ նա կան 
կար ծի քով` Սփիւռքի նա խա րա րու թիւ նը Սփիւռքի հար ցե րով զբա ղող 
նա խա րա րու թիւն չէ տա կա ւին, այլ Հա յաս տա նը Սփիւռքին ներ կա յաց
նող: Սփիւռքն ալ իր խնդիր նե րը ու նի` հա յա պահ պա նում, հայ լե զու…: 
Կրնայ ըլ լալ ժա մա նա կի և կա րե լի ու թիւն նե րու խնդիր է, և յու սով եմ 
ժա մա նա կի ըն թաց քին կը լուծ ւին այդ խնդիր նե րը: Օրի նակ, պա րոն 
Ծա ռու կե ա նը պատ րաս տա կա մու թիւն յայտ նեց, որ տա րե կան 20 
Սփիւռքա հայ ու սա նող նե րու ծախ սե րը հո գայ: Մենք շատ ու րա խա
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ցանք, երբ այս բո լո րը լսե ցինք: Սա կայն մեր լի բա նա նա հայ ու սա նո ղու
թիւ նը Երև ա նի հա մալ սա րա նի ու անոր հա մա կար գի մա սին բան մը չի 
գի տեր: Այժմ մեր հիմն ա կան աշ խա տանքն է` եր թալ Հա յաս տա նի 
ֆրան սա կան, ամե րի կե ան հա մալ սա րան ներ և Կրթու թե ան նա խա րա
րու թիւն, որ պէս զի խմբակ կազ մենք, բե րենք Լի բա նան և այ ցե լենք 
դպրոց ներ ու բա ցատ րենք, թէ մենք այս ինչ մաս նա գի տու թիւն նե րը ու
նինք, մեր վկա յա կան նե րը այս ինչ եր կիր նե րը կը ճանչ նան: Սփիւռքի 
նա խա րա րու թիւ նը աւե լի գործ նա կան պէտք է ըլ լայ այս ուղ ղու թե ամբ, 
բայց դար ձե ալ չեմ ու զեր մե ղադ րել: Հայ րե նի քը հզօր է Սփիւռքով, 
Սփիւռքը հզօր է հայ րե նի քով: Այս օղա կը պէտք է ան քակ տե լի մնայ, և, 
իրա պէս, շնոր հիւ Սփիւռքի նա խա րու թե ան այ սօր հայ րե նիքՍփիւռք 
յա րա բե րու թիւ նը և կա պը լաւ վի ճա կի մէջ են: Սփիւռքի նա խա րա րու
թե ան հո վա նա ւո րու թե ամբ, այս ամ ռան մեր սկա ուտ ներն ու պա րա
խում բը Ծաղ կա ծո րի ճամ բա րի մէջ հանգս տա ցան: Մեր երի տա սարդ
նե րը չէ ին ու զեր վե րա դառ նալ:

Հայաստան-Սփյուռքտնտեսականկապերը
Վեր ջերս սփիւռքա հա յե րը իրենց ամա ռա յին ար ձա կուր դը կ’անց

նեն Թուր քի ոյ տար բեր շրջան նե րու մէջ, որով հե տև աժան է: Ին չո՞ւ Հա
յաս տա նի ղե կա վա րու թիւ նը այլ մի ջոց ներ չեն ձեռ նար կեր, որ պէս զի 
հա յե րը աւե լի յար մա րա ւէտ գնե րով իրենց ար ձա կուր դը ան ցը նեն 
իրենց հայ րե նի քին մէջ: Նոյ նիսկ հա յաս տա նաբ նակ հա յե րը իրենց ար
ձա կուրդ նե րը կ’անց նեն Թուր քի ոյ մէջ: Սա հա մա հայ կա կան մտա հո
գու թիւն է: Երբ մէ կը ու զէ business դնել Հա յաս տա նի մէջ, մե զի խոր
հուրդ կու տան ըսե լով, թէ եթէ մա ֆի ա յին հետ չհա մա գոր ծակ ցիս, քե զի 
դուրս կը դնեն, կը սնան կաց նեն, կ’ոչն չաց նեն: Ես կը խոր հիմ, որ չա
փա զան ցո ւած խօս քեր են, որով հե տև շատ յա ջո ղակ սփիւռքա հա յեր 
կան, որոնք այ սօր Հա յաս տա նի մէջ ներդ րում կա տա րած են և լաւ դիր
քի վրայ կը գտնո ւին: Ես կը խոր հիմ, որ եթէ մար դիկ քիչ մը լաւ ու սում
նա սի րեն, քիչ մը հմտու թիւն ու նե նան, որոշ փոր ձա ռու թիւն ու նե նան, 
վստա հա բար յա ջո ղու թիւն կ’ար ձա նագ րեն հայ րե նի քի մէջ: Բայց հայ
րե նի քի մէջ հող և բնա կա րան գնե լու գա ղա փա րը և հա մո զու մը օրէ օր 
կը զար գա նայ և կը տա րա ծո ւի:

Նոյն անձ նե րը, որ «Կենտ րոն» հե ռուս տա ըն կե րու թե նէն կը խօ
սէին: Պետ րո սը ըսաւ, թէ ամէն մէկ սփիւռքա հայ «Արի տուն» ծրագ րին 
1000 տո լար նո ւի րէ: Սփիւռքա հա յը ընդվ զե ցաւ: Ես եկայ և Հա յաս տա նի 
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մէջ 400000 տո լա րի ներդ րում ըրի: Ես ու զե ցի այս տեղ գոր ծա տե ղի բա
նալ, որ պէս զի իմ Հա յաս տա նի եղ բայր ներս գործ ու նե նան և աշ խա
տին, բայց այդ գոր ծա տե ղին չէք ապ րեց ներ: Այո՛, Սփիւռքի նա խա րա
րու թիւ նը բան մը կ’ըսէ, բայց ռէ ա լիստ չէ: Ին չո՞ւ հա մար ամէն մէկ 
սփիւռքա հայ պէտք է 1000 տո լար տայ, երբ որ կրնայ 3 սփիւռքա հայ 
կան չել և ըսել իրենց՝ այս տեղ գոր ծա րան բա ցէք:

Ան ցե ալ տա րի Հա յաս տան եկած էի: Աւ տո յով Ար մա ւիր գա ցի և 
տե սայ ամա յու թիւն, խեղ ճու թիւն, դա տար կու թիւն: Սիրտս կտորկտոր 
եղաւ: Այո, Երև ան կու գաս և քիչ մը կ’ու րա խա նաս, բայց Հա յաս տա նը 
մի այն Երև ան չէ: Այդ ժո ղո վուր դը ինչ պէ՞ս պի տի ապ րի այդ գիւ ղե րուն 
մէջ, երբ գործ չու նի, շու կայ չկայ: Եղ բա՛յր, ստեղ ծե ցէ՛ք, առի թը տո ւէք: 
Սու րի ա հա յե րու վկա յու թիւն նե րը, որ մե զի այն քան ալ դրա կան ար ձա
գանք ներ չհա սան: Շա տե րը օգ տա գոր ծե ցին հայ րե նի քը, որ պէս զի ու
րիշ եր կիր գաղ թեն, նոյ նիսկ իրենց հայ կա կան անձ նա գի րէն հրա ժա րե
ցան և ու րա ցան իրենց ինք նու թիւ նը:

Հա յաս տա նի իշ խա նու թիւն նե րու փո խյա րա բե րու թիւ նը ներ հա
յաս տա նե ան և սփիւռքե ան առու մով պէտք է վե րա նա յո ւի ու վե րա դի
տար կո ւի: Օրի նակ, երբ այ սօր Լի բա նա նի մէջ բո ղոք և ցոյց կ’ըլ լան, 
մենք կը գրենք, թէ Լի բա նա նի մէջ պա տե րազմ և բռնա տի րու թիւն կայ, 
ար դե օք նոյ նը կա րե լի է գրել Հա յաս տա նի մա սին: Երբ նման բան 
գրենք, խօ սինք ու հրա պա րա կենք, ան մի ջա պէս մեզ կը զգու շաց նեն: 
Այ սօր պէտք է Հա յաս տա նի մէջ տի րէ ժո ղովր դա վա րու թիւն: Մի այն ժո
ղո վուր դի մէկ խա ւը պէտք չէ մի այն բա րե կե ցիկ ապ րի, այլ բա րե կե ցիկ 
ապ րի լը բո լո րին ար դար իրա ւունքն է: Խօս քի ազա տու թիւն պէտք է ըլ
լայ, ժո ղո վուր դը պէտք չէ լռէ, այլ իր ձայ նը բարձ րաց նէ: Մէկ խօս քով` 
երբ կ’ու զենք Սփիւռքհայ րե նիք յա րա բե րու թիւ նը ճիշդ հու նի վրայ 
դնել` պէտք է ժո ղովր դա վա րու թիւն և ժո ղովր դա վար պե տու թիւն ու նե
նանք: Ատ կէ ետք է, որ պէտք է խօ սիլ այդ փո խյա րա բե րու թե ան զար
գաց ման մա սին` ըլ լայ անի կա հա յա պահ պան ման և Հայ դա տի հե
տապնդ ման գոր ծըն թա ցին մէջ: Տա րիէ տա րի կը զար գա նայ ու աճ 
կ’ար ձա նագ րէ: Խօ սուն ապա ցոյ ցը հի մա է, երբ Հա յաս տա նի մէջ կը 
կա յա նան Հա մա հայ կա կան խա ղե րը, և բազ մա թիւ լի բա նա նա հա յեր կը 
մաս նակ ցին: Տա րիէ տա րի խան դա վա ռու թիւ նը կը զար գա նայ, չնա յած 
ի գին մեծ զո հո ղու թիւն նե րու, որով հե տև դժբախ տա բար նա և օդա նա
ւա յին թռիչ քը հոս կէ Երե ան շատ թանկ է: Այս ուղ ղու թե ամբ մենք դես
պա նա տան հետ խօ սած ենք, բայց դես պա նա տու նը ոչ մէկ բան չի 
կրնար ընել: Այս մէ կը մեծ խո չըն դոտ է, այ լա պէս շատ աւե լի լի բա նա
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նա հա յեր կ’այ ցե լէ ին իրենց հայ րե նի քը: Օրի նակ մը տամ: Երէկ Զմմա
ռու վան քի ու սա նող նե րը Հա յաս տան էին և հե տև ե ցան Սփիւռքի զար
գաց ման դա սըն թացք նե րուն և վկա յա գիր նե րով վե րա դար ձան: Երբ որ 
տղոց հետ շփման մէջ էի, հա ւա տա ցէք, ար ցուն քը իրենց աչ քե րուն մէջ 
էր, հայ րե նի քով գի նով ցած են, հմա յո ւած են և իրենց հայ րե նիք այ ցը 
յե տայ սու յա ճա խա կի ըլ լայ:

Բարեգործականոլորտ
Ըստ մե զի` կա րև որ չէ, թէ ո՞վ է Հա յաս տա նի ղե կա վա րու թիւ նը, այլ 

կա րև ո րը հայ րե նիքն է, մե զի հա մար հայ րե նի քը ամէն բանէ վեր է: Այ
սօրուայ իշ խա նու թիւ նը կայ ու կ’եր թայ, վա ղը ու րի շը կու գայ: Մենք, 
որ պէս բա րե գոր ծա կան մի ու թիւն, միշտ սա տար կանգ նած ենք մեր 
հայ րե նի քի կող քին: Մենք այդ պէս մեծ ցած ենք ու դաս տի ա րա կո ւած 
ենք: Բա րե գոր ծա կան մի ու թիւ նը հսկա յա կան ներդ րում կա տա րած է 
Հա յաս տա նէն և, ինչ իշ խա նու թիւն ըլ լայ, Հա յաս տա նի գլու խը իր բա րե
գոր ծա կան աշ խա տանք նե րը շա րու նա կե լու է, որով հե տև այդ պէս եղած 
է պատ մու թե ան ըն թաց քին, նոյ նիսկ Սո վե տա կան Մի ու թե ան ժա մա
նակ: Մե զի հա մար ներ քա ղա քա կա նու թիւ նը այն քան ալ կա րև որ չէ, որ
քան մեր հայ րե նի քի բար գա ւա ճու մը: Կ’ու զենք մեր զա ւակ նե րը հպար
տա նան իրենց հայ րե նի քով, իրենց հայ րե նի քը բար գա ւաճ տես նեն ու 
եր բեք չընկր կին: Ամե նավ տան գա ւոր երև ոյ թը հե տև ե ալն երև ոյթն է, 
երբ սփիւռքա հայ առողջ քննա դա տող մտքի կը փոր ձեն մա րել ու լռեց
նել պար գև ատ րե լու և պատ ւոյ գիր տա լու ճա նա պար հով: Այս բո լո րէն 
ան դին կայ հա յա պահ պան ման լուրջ հիմն ա հարց թէ՛ Սփիւռքի և թէ՛ 
Հա յաս տա նի մէջ: Ի՞նչն է պատ ճա ռը, որ մինչ օրս Հա յաս տա նի մէջ ռու
սե րէ նը ամէ նուր կը տի րէ, երբ ար դէն Սո վե տա կան Մի ու թիւ նը կոր ծա
նո ւած է: Մենք Սփիւռքի մէջ շա րու նակ կը քա րո զենք, թէ հա յը պէտք է 
իր հայ րե նի քը վե րա դառ նայ, իսկ միւս կող մէ Հա յաս տա նի հա յը կ’ար
տա գաղ թէ օտար ափեր: Ո՞ւր պի տի քննար կո ւին այս հար ցը: Ան շուշտ, 
Հա յաս տա նի մէջ: Բայց պէտք է քննար կեն առողջ միտք ու նե ցող մար
դի կը, որոնք խօսք և ըսե լիք ու նին: Եւ ոչ թէ հա ւա քո ւին, վա րա գոյ րի 
դեր ստանձ նեն և ապա գա յին ոչ մէկ ար դիւնք ու նե նայ:

Սփյուռքիմասնակցությունը
ՀՀ-իարտաքինքաղաքականությունում
Հա յաս տա նի ան կա խու թիւ նից յե տոյ թէ՛ այս կու սակ ցու թիւն նե րը և 

թէ՛ մեր ժո ղո վուր դը իր վա րած կե ան քի պատ ճա ռով են թա հող պատ
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րաս տեց Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նու թե ան հա մար: Եւ լաւ 
է, որ ներ դաշ նա կո ւեն Հա յաս տանՍփիւռք քա ղա քա կան աշ խա տանք
նե րը, որով հե տև չմո ռա նանք, որ մենք, իբ րև ժո ղո վուրդ, մի այն ան
ցեա լի պատ մու թիւն չու նենք, նա և ապա գա յի հե ռան կար ներ, իտէ ալ ներ 
ու նենք, Հայ դատ ու նենք, որը այ սօր Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա
կա նու թե ան մեկ նա կէտն է: Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թիւ նը այդ Հայ 
դա տը չի կա րող վա րել, և Սփիւռքն ալ չի կա րող այ սու հե տև տա նել: 
Եր կար ժա մա նակ Սփիւռքը իր խեն թու թե ամբ, մի ջոց նե րով Հայ դա տի 
աշ խա տանք տա րաւ Սփիւռքի մէջ հա մաշ խար հա յին մա կար դա կով: 
Հի մա լաւ է, որ ՍփիւռքՀա յաս տան մի ա տեղ ճի գե րով այդ Հայ դա տի 
աշ խա տան քը շա րու նա կո ւեն տար բեր աւե լի մաս նա գի տա ցած, պե տա
կան հո վա նա ւո րու թե ամբ, բայց աւե լի ներ դաշ նակ ճի գե րով, որով հե
տև Հա յաս տա նը թէ կուզ չնչին կա րո ղու թիւն նե րի պէտք ու նի, մենք էլ 
Հա յաս տա նի կա րո ղու թիւն նե րին կա րիքն ու նենք, որ պէս զի պատ մու
թիւ նից մե զի կտա կո ւած Հայ դա տի աշ խա տաք նե րը չլքենք, ընդ հա կա
ռա կը՝ հասց նենք տե ղը, և տո ւե ալ ներ կան, որ մեր ժո ղո վուր դը այս 
հար ցը իր ճի գե րով ի վեր ջոյ լուծ ման պի տի հասց նէ, այդ հա ւատ քով 
ապ րել ենք և չենք կա րող այդ հա ւատ քից հրա ժա րո ւել և ու րիշ հա ւատք 
որ դեգ րել: Այդ հա ւատ քով 100 տա րի ներ ապ րել ենք սփիւռքե ան պայ
ման նե րում և այդ հա ւատ քով էլ ապա գա յին ենք նա յում: Եւ կար ծում 
ենք՝ մի ա տեղ ճի գե րով շատ աւե լի մեծ ճա նա պարհ կտրե լու ենք և հաս
նե լու ենք լուծ ման հանգ րո ւա նին:

Երկ րորդ իմաս տով` ազ գա յին քա ղա քա կա նու թե ան տե սա կէ տով, 
մենք Հայ դա տի հե տապնդ ման աշ խա տան քին պէտք է մի ա ցե ալ ըլ
լանք, ինչ պէս Ցե ղաս պա նու թե ան յայ տա րա րու թե ան մէջ մի էինք, ինչ 
որ գօ տեպն դիչ և այդ նշա նա բա նով գա լիք տա րի նե րը ատոր զար գա
ցու մը տես նենք:

Սփիւռքը պէտք է ներգ րա ւո ւի յատ կա պէս ար տա քին քա ղա քա կա
նու թե ան մէջ: Չմոռ նանք, որ փրո թո քոլ նե րու ստո րագ րու թե ան ժա մա
նակ մենք ինչ ձայն բարձ րա ցու ցինք, և հոն մեծ ճեղք մը յա ռա ջա ցաւ 
հայ րե նի պե տու թե ան և Սփիւռքի մի ջև: Նոյ նիսկ Սփիւռքը մի քա նի մա
սե րու պի տի բաժ նո ւէր: Բա րե բախ տա բար, այդ բո լո րը բո լո րե ցինք և 
առաջ գնալ: Սփիւռքը պէտք է ներգ րա ւել Հա յաս տա նի ար տա քին քա
ղա քա կա նու թե ան մէջ, ին չո՞ւ չէ, նա և ներ քին, սո ցի ա լա կան, ըն կե րա
յին, տնտե սա կան և այլ բնա գա ւառ նե րէն ներս: Երա նի թէ գայ այն օրը, 
երբ վե րա նան «սփիւռքա հայ», «հա յաս տա նա հայ» բա ռե րը: Երբ Հա
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յաս տա նը 70 տա րի ներ շա րու նակ ինքն իր որո շու մը կա յաց նե լու կա ցու
թե ան մէջ չէր, Սփիւռքը կա րո ղա ցաւ պա հել այդ հայ կա կա նու թիւ նը, 
ցե ղաս պա նու թե ան և մեր իրա ւունք նե րու հետ առն չո ւած հար ցե րուն 
մէջ ալ մեծ դե րա կա տա րու թիւն ու նե ցաւ: Ես կը կար ծեմ, որ պէտք է 
տեղ մը դրո ւի սփիւռքա հա յուն: Բայց մենք այս տեղ նստած չենք կրնար 
հա յաս տան ցի ին ճա կա տա գի րը որո շել: Այդ մար դուն հա մար կեն սա
կան է, որ Հա յաս տանԹուր քիա սահ ման բա ցո ւի, որ պէս զի իր գոր ծը 
լա ւա նայ: Իսկ մենք այս տե ղէն չենք կրնար ըսել, որ պէտք չէ Թուր քիա 
եր թալ, Թուր քիա գա ցո ղին կը դնենք, կը մոր թենք…: Բայց ընդ հա նուր 
քա ղա քա կա նու թե ան մէջ պէտք է տե սա կէտ ու նե նալ և ատոր ձև ա ւո
րու մը պէտք է գտնել: Օրի նակ, մենք կրնանք մեր ձայ նը հա սա նե լի 
դարձ նել մեր կու սակ ցու թե ան խո ղո վա կով Ազ գա յին ժո ղո վին մէջ, 
բայց ընդ հան րա պէս ամէն մարդ կու սակ ցա կան չէ: Մենք պէտք է զգոյշ 
ըլ լանք, և պէտք չէ մե զի տրո ւի այն իրա ւուն քը, որ մենք որո շենք Հա
յաս տա նի գա զի գի նը:

Վերադարձհայրենիք
Հա յաս տա նի հա կա քա րոզ չու թիւ նը շատ զօ րա ւոր է` ըլ լայ անի կա 

սո ցի ա լա կան, ըն կե րատն տե սա կան գետ նի վրայ, և չեն թոյ լատ րեր, որ 
հայ րե նի քի մէջ հաս տա տո ւինք: Որո՞նք կը հաս տա տո ւին: Անոնք, որոնք 
այս տեղ ակա մայ այ լընտ րանք չու նին, անոնց հա մար հայ րե նի քը շատ 
լաւ է: Շատ քի չերն են, որոնք կ’ու զեն Հա յաս տան հաս տա տո ւիլ: Իմ 
տե ղե կու թիւն նե րուս հա մա ձայն՝ անոնք, որոնք նիւ թա պէս զօ րա ւոր են, 
կը փոր ձեն եր թալ Հա յաս տան և ներդ րում ու նե նալ Հա յաս տա նի մէջ: 
Ու նիմ մօ տիկ բա րե կամն եր, որոնք վա ղուց հաս տա տո ւած են Հա յաս
տան, և այ սօր լաւ դիր քի վրայ են: Հոս քի իմաս տով պար բե րա կան հոս
քեր կան, բայց ոչ մնա յուն հոս քեր կան: Երկ քա ղա քա ցի ու թե ան բա ւա
կան մեծ դի մում կայ: Մի ջին Արև ել քի մէջ տի րող վի ճա կը մա նա ւանդ 
լի բա նա նա հա յին և սու րի ա ցի ին ստի պեց, որ երկ քա ղա քա ցի ու թիւ նը 
ստա նայ և աւե լի ապա հով զգայ ինք զինք: Մէկ խօս քով` ապա հո վու թե
ան իբ րև երաշ խիք կը դի մէ երկ քա ղա քա ցի ու թե ան և ոչ թէ ազ գայ նա
սի րու թե ան:

Դէ պի Հա յաս տան ընդ հան րա պէս հոսք կազ մա կեր պո ւած չէ, անձ
նա կան նա խա ձեռ նու թիւն նե րով կ’ըլ լան: Ոչ Հա յաս տա նի պե տու թե ան 
կող մէ ուղ ղա կի քա ղա քա կա նու թիւն մը կայ այդ իմաս տով և ոչ ալ Լի
բա նա նի պե տու թե ան կող մէ, հա կա ռակ, որ մշա կու թա յին և կրթա կան 
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հա մա ձայ նագ րեր գո յու թիւն ու նին եր կու պե տու թիւն նե րու մի ջև: Բայց 
եր կու պե տու թիւն ներն ալ, նկա տի ու նե նա լով իրենց տե ղա կան, տնտե
սա կան, մի ջազ գա յին պայ ման նե րը, չեն զար գա ցու ցած այդ մէ կը: 
Ապա գա յին հիմն ա կան մեր աշ խա տան քը այդ է:

Ի՞նչէպետքանել
Հա յաս տանՍփիւռք կա պը պէտք է ան դին գործ նա կան ըլ լայ: Իւ

րա քան չիւր գա ղութ իր պայ ման նե րը ու նի, և այս բո լո րը պէտք է նկա
տո ւի առ նո ւին Հա յաս տա նի պե տու թե ան կող մէ, և ըստ այնմ քա ղա քա
կա նու թիւն մշա կո ւի: Այս տեղ մեծ դեր ու նին դես պա նա տու նե րը: Այ
սինքն` եթէ Կիպ րո սի գա ղու թը փոքր գա ղութ մըն է, իսկ Լի բա նա նի 
գա ղու թը մեծ գա ղութ մըն է, և Յու նաս տա նի գա ղու թը մի ջակ գա ղութ 
մըն է: Հա յաս տա նի հետ կա պը առա ջին հեր թին, որ պէտք է մտա ծէ, կը 
մտա ծէ, որ արո ւես տա գէտ պէտք է հրա ւի րէ իր եր կիր, որ պէս զի այդ 
շփու մը ու նե նայ: Արո ւես տա գէտ նե րու վրայ պե տու թե ան կող մէ վե
րահս կո ղու թիւն չկայ: Եթէ եր գիչ մը 50000ով Ռու սաս տա նի մէջ կ’եր գէ 
և նոյ նան ման գու մար Կիպ րո սի գա ղու թէն կ’ու զէ, չկայ մէ կը, որ իրեն 
ըսէ, որ այս գու մա րը այս գա ղու թէն չ’ու զո ւիր: Եթէ ու շադ րու թե ամբ նա
յինք Հ1, «Ար մե նիա» և այլ հայ կա կան հե ռուս տա ըն կե րու թիւն նե րու ծա
նու ցումն ե րը, կը նշմա րենք, որ հայ եր գիչ նե րը աւե լի նախ կին Խորհր
դա յին Մի ու թե ան եր կիր նե րու կը շրջա գա յին, քան Սփիւռքի աջ գա
ղութ նե րը: Այս բնա կան ըն թացք է, որով հե տև անոնք այն տեղ աւե լի կը 
վճա րո ւին: Անբ նա կան է այն իմաս տով, որ պե տու թիւ նը ին քը պէտք է 
հո վա նա ւո րէ կամ մղէ այդ արո ւես տա գէտ նե րուն, որ պէս զի այ ցե լեն 
այն գա ղութ նե րը, որոնք իս կա կան բա րո յա կան նե ցու կի կա րիք ու նին: 
Պե տու թիւ նը պէտք է կապ հաս տա տէ այդ պի սի գա ղութ նե րու ղե կա վա
րու թե ան հետ և դէ պի Հա յաս տան շրջապ տոյտ ներ կազ մա կեր պէ և 
իրենց կա րո ղու թե ան հա մա ձայն՝ գի ներ սահ մա նո ւին: Այս բո լո րը 
մատ նան շած ներս Սփիւռքի նա խա րա րու թիւնն ու դես պա նա տու նե րը 
կրնան կազ մա կեր պել: Այս կա պե րու չգո յու թիւ նը կրնայ ժխտա կան 
անդ րա դարձ ու նե նալ, երբ որ կը զգան, որ եր գիչ նե րը մի այն վճա րող 
գա ղութ ներ կրնան եր թալ, և ան որ չի կրնար եր թալ` ու րեմն կը զրկո ւի: 
Հա րուստ և աղ քատ վի ճակ կը ստեղ ծո ւի:

Միւս երե սը հա յա գի տա կան մար դուժ պատ րաս տե լու իմաս տով 
Հա յաս տանՍփիւռք կա պը պէտք զօ րա նայ: Թէ՛ փոքր և թէ՛մեծ գա ղութ
նե րու հա մար անխ տիր ամառ նա յին դա սըն թաց նե րը աւե լի պէտք է 
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շատ նան, ին չու չէ՝ նա և պե տու թիւ նը կրնայ հա մա գոր ծակ ցիլ տե ղի 
առաջ նոր դա րան նե րու և մի ու թիւն նե րու հետ և այն դա սըն թաց նե րը 
կազ մա կեր պել ոչ թէ Հա յաս տա նի, այլ տո ւե ալ գա ղու թին մէջ:

Հա յաս տան և Սփիւռք յա րա բե րու թիւն նե րը կը կար ծեմ, որ ամէն 
մա կար դա կի վրայ կան, նոյ նիսկ քա ղա քա կան գետ նի վրայ, բայց 
պէտք եղա ծին պէս չեն դժբախ տա բար: Սպա սե լի էր, որ Հա յաս տան 
աւե լի աշ խուժ յա րա բե րու թիւն ներ ու նե նար Մի ջին Արև ել քի եր կիր նե
րու հետ, մա նա ւանդ Լի բա նա նի գա ղու թին հետ` ըլ լայ անի կա տնտե
սա կան, քա ղա քա կան, ըն կե րա յին, մշա կու թա յին…, որով հե տև ի վեր
ջոյ այս յա րա բե րու թիւն նե րը փո խա դարձ փոր ձա ռու թիւն նե րու իմաս
տով շա հե կան են, Սփիւռքը՝ իր փոր ձա ռու թե ամբ, և Հա յաս տա նը՝ իր 
նոր փոր ձա ռու թե ամբ: Բնա կան է, որ Եւ րո պան այլ խոս տումն եր կը 
ներշն չէ նո րաս տեղծ պե տու թե ան մը հա մար, Եւ րո պան աւե լի յա ւե լե ալ 
հնա րա ւո րու թիւն ներ ու նի, Հա յաս տա նը աւե լի կրնայ օգ տո ւիլ Եւ րո պա
յէն, Ամե րի կա յէն, բայց Մի ջին Արև ելքն ալ կրնայ լաւ փորձ մը ըլ լալ, 
յա րա բե րու թե ան հիմք մը ստեղ ծել Հա յաս տա նի հա մար, որ չե ղաւ 
դժբախ տա բար: Այո՛, փո խա դարձ այ ցե լու թիւն ներ տե ղի ու նե ցան տար
բեր ոլորտ նե րու մէջ, բայց անոնք գործ նա կան քայ լե րու մէջ չդրո ւե ցան:
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Ինչ պես Լոս Ան ջե լե սում իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ժա մա
նակ, Փա րի զում ևս փոր ձա գետ ներն ընտր վել են նաև ըստ իրենց 
ծննդա վայ րի հատ կա նիշ նե րի: Հաշ վի է առն վել, որ ներ կա Ֆրան սի ա յի 
գա ղու թի կազ մում կան այդ երկ րում ծնված ներ, Պո լի սից, Լի բա նա նից 
և Հա յաս տա նից եկած ներ: Սրանք ամե նա խո շոր խմբերն են: Կան նաև 
նախ կին ԽՍՀՄ երկր նե րից ար տա գաղ թած սա կա վա թիվ հա յեր, որոնց 
գո յու թյունն այն քան որո շիչ չէ գա ղու թի կեն սա գոր ծու նե ու թյան և ներ
քին հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ:

Փոր ձա գետ ներ. ծնված են Ֆրան սի ա յում, Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում, Պոլ սում, Լի բա նա նում: Տա րի քա յին սանդ ղա կը՝ 30 – 60 
տա րե կան, կրթու թյու նը՝ բարձ րա գույն, աշ խա տա վայ րը՝ Ֆրան սի ա յում 
Հա յաս տա նի դես պա նա տուն, Փա րի զի Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցի՝ 
քա հա նա, Մխի թա րյան մի ա բա նու թյուն՝ տնօ րեն, Հայ մշա կույ թի կենտ
րոն՝ աշ խա տա կից, գոր ծա րար, Հայ կա կան ռա դիո՝ տնօ րեն, Բա րե գոր
ծա կան հիմն ադ րամ՝ աշ խա տա կից:

Հար ցազ րու ցա վար ներ. Սյու զան նա Բար սե ղյան, Սո նա Ներ սիս
յան, Լու սի նե Տա նա ջյան:

Հար ցազ րույց նե րը վար վել են 2016 թվա կա նին Փա րի զում:

Հարցազրույցներինյութեր

Ընդհանուրպատկեր
Փա րի զում կա 100 – 200հա զա րա նոց հայ կա կան հա մայնք, նաև 

առն վազն 20 հա զար ան լե գալ հայ, որ հայ չի ներ կա յա նում: Այս տեղ 
չկա ԱՄՆի նման հին ու նոր Սփյուռք տա րա բա ժա նու մը, մի մյան ցից 
շատ հե ռու, թե հիմն ա կա նում իրար հետ, կա պը պա հում են: Չորս տա
րի առաջ կար այդ տա րա բա ժա նու մը, հի մա էլ կա, անհ նար է չլի նի, 
որով հե տև այ սօր վա հին համար ված նե րը ժա մա նա կին այս տեղ նոր են 
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եղել և շատ հյու րըն կալ պայ ման նե րում չեն ապ րել: Ֆրան սի ա յում հա յե
րը ապ րում են սկսած 1910 – 1920 թվա կան նե րի մի ջա կայ քում: Առա ջին 
սե րունդ հա յե րը հաս տատ վե ցին այս տեղ մին չև ցե ղաս պա նու թյուն. 
նրանք Փա րի զում 30 – 40 ըն տա նիք առևտ րա կան ներ էին, ու սա նող ներ 
ու մի քա նի ար կա ծախն դիր ներ: Այս տեղ կա շատ փոքր հատ ված, որը 
մին չև ցե ղաս պա նու թյու նը եղել է, այ սինքն՝ մտա վո րա կան ներ, առևտ
րա կան ներ:

Ըստ մեկ վկա յու թյան՝ «Փա րի զի հա յե րու մե ծա մաս նու թիւ նը ընդ
հան րա պէս եկած են Արևմ տե ան Հա յաս տա նէն: Օրի նակ՝ հայրս վա նե
ցի է, իսկ մայրս՝ մա նի սե ցի»: Մյու սը վկա յում է՝ «Հայրս, մայրս, և առա
ջին սե րուն դը, որ այս տեղ էր, նրանք էին, հե տո մենք եկանք, հե տո 70 
թվա կա նից Լի բա նա նից եկան, հե տո՝ Պարս կաս տա նից: Այլ խոս քով՝ 
Խար բեր դից, Իզ մի րից, Պոլ սից եկող հա յե րի մեծ մա սը, որոնք կան, 
հին հա մայնք չա կեր տա վոր կոչ վա ծի, Մար սե լի նա վա հան գիստ իջած 
հա յերն են, որոնց մի մա սը մնա ցել է Մար սե լում, մի մա սը ու ղիղ Ռոն 
գե տի առանց քով գնա ցել Լի ոն, Բա լանս, մի մասն էլ եկել է Փա րիզ: Այ
սինքն՝ հա յե րի մե ծա մաս նու թյու նը այդ գծի վրա է՝ Մար սելԼի ոն, Մար
սելՆիս, Լի ոնԲա լանսԳրե նոբլ և դե պի մայ րա քա ղաք: Այդ վայ րե րում 
մո տա վոր հաշ վարկ նե րով 100 – 150 հա զար հայ կա կան ծա գում ու նե
ցող ներ պետք է լի նեն, դրանք երեք գլխա վոր հա յա շատ տե ղերն են, 
ին չից ել նե լով, հա մայն քա յին կա ռույց նե րը հա յե րի թի վը նշում են կես 
մի լի ոն, որը ո՛չ պաշ տո նա կան է, ո՛չ գի տա կան, ո՛չ էլ հե տա զո տա կան 
բա զա ու նի, դա ընդ հա նուր գի տակ ցու թյունն է, որ մենք այս քան ենք: 
Նաև ֆրան սի ա կան իշ խա նու թյուն նե րի գի տակ ցու թյունն էլ է այդ, որ 
մո տա վո րա պես այդ քան են, ին չը կազ մում է երկ րի բնակ չու թյան մո
տա վո րա պես մեկ տո կո սը: Սա մի կող մից դե մոգ րա ֆիկ իմաս տով շատ 
քիչ բան է, բայց քա ղա քա կան առու մով այդ մեկ տո կո սը իրենց նա խա
գա հա կան ընտ րու թյուն նե րի հարցն է լու ծում: Հա յե րի այս մա սից զատ, 
կա նաև սի րի ա հա յե րի, թուր քա հա յե րի 60 – 70ական նե րի հոս քը, և սի
րի ա հայ, լի բա նա նա հայ՝ այդ 50 – 60 – 70ական նե րի հոս քը:

Հիմն ա կան խում բը առա ջին հոսքն է, ածան ցյալ խմբե րը ար դեն 
Սի րի ա յից, Լի բա նա նից եկած ներն են, քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի 
ժա մա նակ` 70ական նե րին: Իսկ ահա Իրա նից շատ չեն: Ընդ որում, Սի
րի ա յից և Լի բա նա նից, որոնք գնա ցել են նաև Թուր քիա, Քե մա լի ռե
ֆորմն ե րից հե տո, հույս ու նե նա լով, որ վե րա ին տեգր վե լու են Թուր
քիա յում, սա կայն զգա լով, որ ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու թյու նը հա յը չի 
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կա րող պահ պա նել այն տեղ, հետ են եկել: Այ սինքն՝ Թուր քի ա յից 
60 – 70ական նե րի եկած նե րը հիմն ա կա նում այդ հայ րե նա դարձ ներն 
էին դե պի Թուր քիա: Հի մա Սի րի ա յից հոսք կա, բայց շատ քիչ, 3րդ 
կամ 4րդ փոքր հոս քը Սո վե տա կան Մի ու թյան վեր ջին տա րի նե րին 
երկ րից դուրս եկած ներն են, որոնք հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել, և 
ար դեն 90ական նե րի հա յաս տան ցի նե րի խումբն է: Կան տե ղեր, որ
տեղ հա յաս տա նյան հա մայնք է մի այն, քա ղաք ներ կան, որոնք այդ շա
ռավ ղից դուրս են և այս տեղ մի այն նոր եկ վոր հա յե րի խմբեր կան: Մի 
քա նի քա ղաք ներ կան, մեծ մա սամբ Փա րի զից մի քիչ հյու սի սա յին 
շրջան նե րում և արևմ տյան՝ Մոն պե լյե յում, Թու լու զում, Լի լում, այս տեղ 
ավե լի շատ նոր հա յեր կան, հին հա յե րի քա նա կը 10 ըն տա նի քից ավել 
չի լի նի: Փոքր քա ղաք նե րում էլ իրենք շատ ավե լի ին տեգր ված են, այ
սինքն՝ հին հա մայնք կոչ վա ծը չկա, ոչ էլ շատ կազ մա կեր պու թյուն ներ 
կան, և հենց 10 – 15 ըն տա նի քից ավել է լի նում, ար դեն նոր հա մայնք է 
դա»:

«Նան սի քա ղա քը հա յե րու հա մար Ֆրան սա յի մէջ կոր սո ւած շրջան 
մըն էր, ուր կա րող էիր գտնել մի այն 2 հայ ըն տա նիք: Այ սօր կ’ըսո ւի, որ 
6000 հա յեր ու նինք այն տեղ ապ րող, ով քեր Հա յաս տա նէն գաղ թած են: 
Նան սի քա ղա քի բնակ չու թիւ նը 100000 կը հաս նի: Այն տեղ հիմն ո ւած են 
հայ կա կան շա բա թօ րե այ դպրոց, ակումբ և այլն: Չեմ կրնար ըսել Հա
յաս տա նէն գաղ թող նե րու թի ւը, որով հե տև իրենք աւե լի կոր սո ւած 
(անյայտ) շրջան նե րու մէջ բնա կու թիւն հաս տա տե ցին առա ջին իսկ 
օրէն: Գաղ թող հա յաս տան ցիք ոչ թէ իրենք որո շե ցին այդ շրջան նե րու 
մէջ ապ րիլ, այլ ֆրան սա կան կա ռա վա րու թիւ նը ինք զի րենք ցրո ւեց, որ
պէս զի անոնք այն տեղ բնա կու թիւն հաս տա տեն: Այս պի սով՝ քսան տա
րի ներ առաջ հա յե րը հաս տա տո ւած և բո լո րո ւած էին Փա րի զի, Լի ո նի և 
Մար սէլ քա ղաք նե րուն մէջ: Հի մա բո լո րո վին ցրո ւած են»:

«Ձուլ ման վտան գի հար ցում այդ առա ջին սե րուն դը հի մա ար դեն 
գո յու թյուն չէր ու նե նա իր հե տա գա սե րուն դով, եթե չլի նե ին անընդ հատ 
հոս քեր այս տեղ, սկզբում թուր քա հա յերն են եկել, հե տո մի սե րունդ 
թուր քա հա յեր, պոլ սա հա յեր հիմն ա կա նում, նրանք, ով քեր որ ցե ղաս
պա նու թյան չէ ին են թարկ վել, բայց ճնշումն ե րի տակ էին, 20ական նե
րին նո րից պոլ սա հա յեր են եկել, վեր ջում, սկսվել է լի բա նա նյան պա
տե րազ մը, այդ սե րունդն է եկել, ապա սկսվել է պարս կա կան հե ղա փո
խու թյու նը, մի փոքր սե րունդ պարս կա հա յեր են եկել, սկսվել է սի րի ա
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կան պա տե րազ մը, մի սե րունդ էլ եկել է, հի մա հա յաս տան ցի հա յերն են 
գա լիս: Բայց եթե նա խորդ նե րը մի ա գա ղա փար, մի ա տարր էին, լե զու, 
ուղ ղագ րու թյուն, ոճ, հա յաս տան ցի նե րը երևի 180 չա սեմ, բայց 90 աս
տի ճան տար բեր վում են, և դրա նով է, որ չեն ըն կալ վում իրենք այս հա
մայն քի մեջ: Նո րեկ հա յաս տան ցի նե րի մա սին պատ կե րա ցումն ե րը 
այս տե ղի ավե լի հին սե րունդ նե րի մոտ դրա կան չեն, կախ ված սո ցի ա
լա կան, բա րո յա կան կար գա վի ճա կից, մի քիչ էլ հա յաս տան ցի նե րի կեց
ված քից: Շա տե րը վա խե նում են, հա յաս տան ցի նե րը շատ տա քա րյուն 
են և կռվա րար: Հա յաս տան ցի հա յե րը թղթա բա նա կան խնդիր ու նեն, 
ու սում ստա նա լու հա մար, բայց եթե կա, ես չգի տեմ մի հա յաս տան ցի 
հայ, ով որ չցան կա նա սո վո րել, մար դիկ մի լի ոն ներ են ծախ սում, որ 
գան Ֆրան սի ա յում սո վո րեն, Հա յաս տա նից թե կուզ, կամ դրա մաշ նորհ
ներ են ու նե նում, այ սինքն՝ ջանք են թա փում սո վո րե լու հա մար, բայց 
Ֆրան սիա պե տու թյու նը նաև լավ մո դել ու նի, կար ծեմ Հա յաս տանն էլ 
ու ներ Սո վե տա կան Մի ու թյան ժա մա նակ, տեխ նի կումն եր են դրանք՝ 6 
ամ սից մեկ տար վա ըն թաց քում նեղ մաս նա գի տա կան բա ներ ես ստա
նում, գոր ծա րան նե րում աշ խա տե լու կամ ամե նա պարզ օրի նա կը բե
րեմ. մարդ է, որը դպրո ցա կան նե րի ընդ միջ ման ժա մե րին, երբ որ 
նրանք դուրս են գա լիս, որ փո ղո ցը անց նեն, նա կանգ նում է և փո ղո ցը 
փա կում է, մին չև երե խա նե րը անց նեն, և նա պետք է դրա հա մար կուրս 
անց նի, նա պետք է իմա նա լե զուն, պետք է կա րո ղան հետ բե րել երե
խա յին, եթե շեղ վում է ճա նա պար հից, սա ամե նա փոքր նրբու թյունն եմ 
ասում»:

«Հա յաս տան ցի հա յե րը հա մայն քա յին կե ան քէն միշտ դուրս մնա
ցած են և եր բեք չեն շա ղո ւած: Չեմ գի տեր ին չու, կար ծես իրենք նա
խընտ րած են չշա ղո ւիլ և մաս կազ մել մի ու թե նա կան շար քե րէն ներս: 
Սկզբնա կան շրջա նին մաս կը կազ մեն մի ու թե նա կան կե ան քէն ներս, 
բայց երբ կը սկսին ինք նու րոյ նա նալ, այդ ատեն կը սկսին հե ռա նալ 
հայ կա կան շրջա նակ նե րէ, կ’ու զեն ֆրան սա ցիի պէս ըլ լալ, թե րևս ալ 
աւե լի, որ պէս զի յա ջո ղին: Առանց գի տակ ցե լու իրենք հա մո զո ւած են, 
որ իրենց յա ջո ղու թիւ նը ոչ թէ հա մընկ նե լու մէջ է, այլ լու ծո ւե լու, ձու լո ւե
լու մէջ է: Մենք յստակ տո ւե ալ ներ չու նինք, թէ անց նող 20 տա րի նե րու 
ինչ քան հա յեր եկած ու գա ցած են, քա նի՞ ու սա նող ներ ու նինք դպրոց նե
րէն ներս և այլն: Այլ խօս քով, հա յաս տան ցի նե րու մէջ մի ա ւո րում մը չեմ 
տե սած, այլ ցի րու ցան եղած են: Բեյ րու թա հա յե րի նման զգույշ չեն, այ
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սինքն՝ այս տե ղի հա յե րը և տար բեր վում են: Դեմ քին նա յե լով՝ կա րող 
եմ ասել, որ տե ղից է: Եր բեմն նկա տե լի է նաև մե կը մյու սին չըն կա լե լը, 
չհաս կա նա լը, խոր շե լը ինչոր տեղ, այո, գո յու թյուն ու նի այդ պատ նե շը: 
Մենք Ֆրան սի ա յում ենք ծնվել, և եվ րո պա կան մտա ծո ղու թյուն ու նենք, 
նրանք որ Լի բա նա նից էին, տար բեր էին, Հա յաս տա նից նույն պես: 
Դժվա րու թյու նը այն է, որ պետք է բո լորս նույն հա մայն քի մեջ ապ
րեինք, հի մա նրանք, որ առա ջին սե րունդն էին, ինչ պես որ ես, հայ
րիկս, բա վա կա նին ցրվում են հի մա Ֆրան սի ա յի մեջ, ամուս նու թյան 
կամ այլ պատ ճա ռով, հի մա լի բա նան ցի նե րը եկան և հա յաս տան ցի նե
րը, և կա րող ենք ասել, որ հա մայն քը լայն է Ֆրան սի ա յի մեջ, մոտ կես 
մի լի ոն, բայց ինչ տո կո սը որ տեղ է, չեմ կա րող ասել»:

«Շատ են խառ նա մուս նու թյուն նե րը, բնա կան է դա, 50 մի լի ո նի 
մեջ ըն դա մե նը 500 հա զար հայ ենք, և դրա նից խու սա փել հնա րա վոր 
չէ, կո պիտ ասած, օվ կի ա նո սի մեջ մի բա ժակ ջուր ենք, ամե նա մեծ հա
մայնք նե րից մեկն ենք, ի դեպ, բայց ամեն դեպ քում, մո տա վո րա պես 
նույն քան բնակ չու թյուն կար, սկզբուն քո րեն եթե վերց նենք, Սի րի ա յում 
և Լի բա նա նում, բայց ինչն է խնդի րը, Լի բա նա նում և Սի րի ա յում ապ
րող հա յը ոչ հա յին հա մա րում է իրեն օտար և թշնա մի, քա նի որ նա 
մահ մե դա կան է և արա բա կան մշա կույ թի կրող, և տա բու էր առա ջա
ցել, իսկ ահա այս տեղ եկո ղը եղ բայ րա կան պե տու թյուն է գա լիս, քրիս
տո նե ա կան պե տու թյուն է գա լիս և իրեն ըն կա լում է այս մշա կույ թին 
հո գե հա րա զատ, հե տև ա բար այդ պատ նեշ նե րը չկան, մա նա վանդ որ 
հա մայն քը այդ խնդի րը չի դնում առա ջին իսկ սե րունդ նե րից սկսած: 
Տո կո սա յին հա րա բե րու թյամբ ես եթե տա րե կան անում եմ մո տա վո րա
պես 100 պսա կադ րու թյուն, 100ից առն վազն 80ը խառ նա մուս նու թյուն
ներ են, բա ժա նումն ե րը չեմ կա րող ասել, որով հե տև դրանք մեզ չեն 
հաս նում, բայց ֆրան սի ա կան վի ճա կագ րու թյու նը, որ թեր թե րում իմ 
աչ քով ըն կել է, 50 – 60 տո կոս է: Ար դեն տար վա մեջ մոտ ութ այ լակ րոն 
մար դու հետ պսակ եմ կա տա րել, իրենք դա վա նա փոխ են լի նում իրենց 
ցան կու թյամբ, մենք չենք կա րող այլ ազ գի հետ պսակ անել, բայց դա 
նշա նա կում է, որ մենք չենք ցան կա ցել մարդ կանց նե ղաց նել, բայց դա 
մեզ ցավ է պատ ճա ռել, բայց եթե այ լակ րո նու թյու նը կա, կհաղ թի նա, 
ով ավե լի ու ժեղ է իր հա վատ քի մեջ: Եթե նկա տել եք այս պա րա գա յում, 
եթե աղ ջի կը հայ է, ըն տա նի քը փրկված է, մոր գե նը լավ է աշ խա տում: 
Երե խա ներն են ու զում առանձ նա նալ, թե ծնող նե րը, որով հե տև 18 տա
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րե կա նից հե տո, երե խա նե րին տրվող ըն տա նե կան հար կը մե ծա նում է, 
մա նա վանդ եթե աշ խա տում են, իրենք էլ ձգտում են ազա տու թյան: Որ 
ֆրան սի ա ցին ապ րի ծնող նե րի հետ, դա չլսված բան է»:

«Մար դիկ այս տեղ սո վո րա բար ամուս նա նում են ար դեն բա ժան
վե լու գա ղա փա րը մտքնե րի մեջ ու նե նա լով, նախ կյան քը այն քան թե թև 
է իրենց մոտ, որ նա խա ա մուս նա կան ամեն տե սա կի հա րա բե րու թյուն
ներ ու նե նում են, և ամուս նու թյու նը ցան կու թյուն է իրար հետ եր կար 
ապ րե լու, և ար դեն 4 – 5 տե սա կի ամուս նու թյան մա կար դակ ու նեն 
ֆրան սի ա ցի նե րը: Այ սինքն՝ այդ ավան դա կան մտա ծո ղու թյու նը չկա 
երի տա սարդ նե րի մոտ, որ լե զուն նույ նը լի նի, կրո նը նույ նը լի նի և ազ
գու թյու նը: Կա խում ու նի՝ որ տեղ կը բնա կին: Օրի նակ, Փա րի զի մէջ 
բնա կո ւող հայ ըն տա նիք նե րը յա ճախ առան ձին կը մնան: Իսկ անոնք, 
որոնք փոքր քա ղաք նե րու մէջ կ’ապ րին՝ Մաղ սէյ, Վա լանս, Ալ ֆո ղիլ և 
այլն, ուր հայ կա կան մի ու թիւն նե րը շատ են և ու ժեղ: Մթնո լորտ մը կը 
ստեղ ծո ւի, որը նպաս տա ւոր է հա յա պահ պան ման գոր ծըն թա ցին: Վա
լան սի և Մաղ սէ յի 15 տո կո սը հա յեր են: Վա լան սի մէջ 30 հայ կա կան 
մի ու թիւն ներ կան: Այն տեղ հայ կա կան ըն տա նի քը տա կա ւին կը պահ
պա նո ւի: Բայց դժբախ տա բար, խառ նա մուս նու թիւն նե րը շատ ցած են, և 
հա յեր ֆրան սա ցի նե րու հետ կ’ամուս նա նան»:

Մյուս հար ցը, որի վրա ու շադ րու թյուն են դարձ նում փոր ձա գետ նե
րը, հա մայն քի հա րա բե րու թյուն ներն են այլ հա մայնք նե րի հետ. «Այլ 
հա մայնք նե րի հետ հա րա բե րու թյուն ներ կան, բայց կազ մա կեր պու
թյուն նե րի մի ջո ցով, օրի նակ՝ եկե ղե ցին կա րող է ու րիշ թե մի հետ կապ 
ու նե նալ, բա րե գոր ծա կան մաս նա ճյու ղե րի հետ կա րող է կապ ու նե նալ, 
բժշկա կան մի ու թյու նը կա րող է այլ բժշկա կան մի ու թյուն նե րի հետ կապ 
ու նե նալ, անձ նա կան կա պեր, այ սինքն՝ ըն տա նիք նե րը... կան ըն տա
նիք ներ, որոնք բա րե կամն եր ու նեն այլ երկր նե րում, և ինչոր կերպ 
կապ է հաս տատ վում: Ֆրան սի ա յին սո վոր մար դը դժվար է հար մար
վում Ամե րի կա յին: Ամե րի կան մի քիչ կոշտ հա սա րա կար գով եր կիր է, 
քան Ֆրան սի ան: Հա յա պահ պա նու թյան և հայ կա կա նու թյան խնդի րը 
Ֆրան սի ա յի դեպ քում այն է, որ այս տեղ հստակ պե տա կան մա կար դա
կով իրենց ողջ քա ղա քա կա նու թյու նը, իրենց հան րա պե տա կան ար ժեք
նե րը հիմն ված են նրա վրա, որ մարդ կանց ըստ ծագ ման հիմ քը չեն էլ 
ու սումն ա սի րում, և այդ հիմ քը որ պես փաստ չեն էլ ըն դու նում: Այս տեղ 
հա մայն քայ նու թյու նը գո յու թյուն ու նի, սա կայն պե տու թյու նը ին քը ու
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ժեղ մարտն չող հա կա հա մայն քա յին է և աչք չի փա կում հա մայնք նե րի 
գո յու թյան վրա, այ սինքն՝ Ֆրան սի ա յում էթ նիկ ռե գիստր չկա, այս տեղ 
էթ նիկ մե ծա մաս նու թյուն չկա, հե տև ա բար էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն 
էլ չկա: Կան, իհար կե, հե ռա վոր գյու ղե րում, որ տեղ ֆրան սի ա ցի են հա
մար վում բաց մաշկ և մա զե րի գույն ու նե ցող նե րը, մի քիչ թու խը ար դեն 
ֆրան սի ա ցի չէ, բայց պե տու թյու նը այդ մո տե ցու մը չու նի, իրենք այս 
պա հի դրու թյամբ էթ նիկ իմաս տով այն քան խառն ված են իրենք իրենց 
մեջ, որ այդ մո տե ցու մը հա կա ռակ կող մով կա րող է աշ խա տել և ի վնաս 
իրենց կա րող է լի նել»:

«Հա յե րու հան դէպ շատ լաւ տպա ւո րու թիւն կայ: 1925ին, երբ հա
յե րը Ֆրան սա եկան, տե ղա ցիք վատ տպա ւո րու թիւն ու նէ ին իրենց 
նկատ մամբ: Սկիզ բը միշտ այդ պէս կ’ըլ լայ: Կ’ըսէ ին, որ հի ւան դու թիւն
ներ պի տի բե րեն, թոյլ են, մա քուր աշ խա տանք չենք կրնար կա տա
րել…: Այս պատ կե րը Հա մաշ խար հա յին երկ րորդ պա տե րազ մէն յե տոյ 
փո խո ւե ցաւ: Այ սօր, կրնամ ըսել, թէ ֆրան սա ցի նե րը շատ լաւ տպա ւո
րու թիւն ու նին հա յե րու մա սին, որով հե տև հա յե րը իրենք զի րենք ար
դա րա ցու ցած են: Կ’ըսեն, թէ աշ խա տա սէր ազգ են, ե՛ւ հա մախմ բո ւած, 
ե՛ւ հա մե րաշխ են: Իսկ ու րիշ ներ հա յերն ու հրե ա նե րը նոյն գծի վրայ կը 
դնեն, պատ ճա ռա բա նե լով, որ իրենք միշտ իրա րու հետ կ’ապ րին: Տե
ղա ցի ֆրան սա ցի նե րը մեծ յար գան քով կը տա ծեն ֆրան սա հա յե րու 
նկատ մամբ, որով հե տև հա յե րը ին տեգ րա ցու մի ամէ նէն լա ւա գոյն օրի
նակն են: Հա յե րը 80 տա րի ներ, երբ Ֆրան սա եկան, հիմն ե ցին, աշ խա
տե ցան և մաս կազ մե ցին ըն կե րակ ցու թե ան մէջ: Այլ խօս քով, հա յե րը 
եր բեք ֆրան սա ցի նե րու հետ հարց չու նե ցան, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ հա
մա կեր պո ւե ցան: Միշտ պա հե ցին հայ մշա կոյ թը, իրենց ինք նու թիւ նը՝ 
ին տեգ րո ւե լով հա սա րա կու թե ան հետ: Հա յե րը հա մե մա տե լով արա բա
կան եր կիր նե րէն եկող գաղ թա կան նե րու հետ՝ ֆրան սա ցիք հա յե րուն 
դրա կան օրի նակ կու տան: Կ’ու զեմ նշել նա և, որ այն բնիկ ֆրան սա հա
յե րը, որոնք վա ղուց են այս տեղ, եկող հա յաս տան ցի նե րուն հա մար 
կ’ըսեն, թէ իրենց մի ջև տար բե րու թիւն կայ: Տե ղի ֆրան սա ցի նե րը, 
որոնք լաւ տպա ւո րու թիւն ու նին հին հա յե րու հետ, երբ կը տես նեն եկո
ւոր նե րուն, կա մացկա մաց իրենց տպա ւո րու թիւ նը կը սկսի փո խո ւիլ: 
Բայց ես տար բե րու թիւն մը չեմ տես ներ իրենց մի ջև»:

«Ընդ հան րա պես, լավ պատ կեր ու նեն, և միշտ ասում են, որ հա յե
րը լավ ին տեգր վել են Ֆրան սի ա յի մեջ և լավ են ըն դուն վել ֆրան սի ա
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ցի նե րի կող մից: Ֆրան սի ա ցի նե րը տար բե րու թյուն չեն դնում, բայց 
հաս կա նում են, նո րե րը որ գա լիս են, շա տե րը առանց թղթի են, բայց 
հիմն ա կա նում պահ պա նում են հա րա բե րու թյուն նե րը»:

«Հա յե րի մա սին շատ բարձր... դե դրա մեջ մեծ ներդ րում ու նի Ազ
նա վու րը, երկ րորդ, երևի թե Ֆրան սի ա յի մե ղա վո րու թյան զգա ցումն է 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան, Կի լի կյան Հա յաս տա նի տա պալ ման գոր ծում 
իրենց մաս նակ ցու թյան, պատ մու թյան առաջ այս պես գլուխ են խո նար
հել, եր րորդ, չեն կա րող հա յե րի հան դեպ լավ չլի նել, որով հե տև 500 հա
զա րը քիչ ձայն չէ, ընդ որում, 500 հա զա րը պաշ տո նա կան տվյալ ներ 
չեն»:

Տնտեսականիրավիճակըևսոցիալական
կազմիմոտավորպատկերը
«Լի բա նա նէն եկած հա յե րու պա րա գա յին, անոնք եկած են դրա

մով և այս տեղ իրենց գոր ծը հիմն ած և շա րու նա կած են: Ոմանք երի տա
սարդ ժա մա նակ եկած են ուս ման հա մար և յե տոյ այս տեղ մնա ցած են, 
գործ հիմն ած են և այ սօր լաւ վի ճա կի մէջ են: Մէկ խօս քով՝ բո լոր շեր
տե րու մէջ հա յե րը ներգ րա ւո ւած են»:

«Ին չու են ասում, որ հայ հա մայն քը ամե նա լավ ին տեգր վածն է, 
ֆրան սա հա յե րի ամ բող ջու թյու նը երևի ու ղիղ մաս նա բաժ նու թյամբ 
Ֆրան սի ա յի բնակ չու թյան սիս տեմն է ներ կա յաց նում: Հա մայն քա յին 
կան իհար կե երև ա ցող հա յեր, որոնք շո ու բիզ նե սի, նո րա ձև ու թյան, քա
ղա քա կա նու թյան ոլոր տում շատ հա ջո ղակ են, բայց իրեն ցով չենք կա
րող ընդ հա նուր կար ծիք կազ մել: Սկզբի հա յե րը ար հես տա գործ ներ 
էին, որով հե տև առա ջին սե րունդն էր դա: Այն ոլորտ նե րում, որոնք երևա
ցող ոլորտ ներ են, բնա կա նա բար, հա յե րը որ կան, տա ղան դա վոր են: 
Դե մար դիկ եկել են այս տեղ ոչ լավ օրից, այդ պա րա գա յում ցան կա
նում է այս տեղ ավե լի լավ ապ րել, քան Հա յաս տա նում, և դի մում է ինչ
որ մի ջոց նե րի, որոնք խրա խու սե լի չեն, բայց ձեռք ներս դնենք խղճնե
րիս, ասենք, որ երբ մար դը ինչոր մի կե տի հաս նում, կա յա նում է, ին քը 
կանգ է առ նում այդ գոր ծի մեջ, խոս քը գնում է գո ղու թյուն նե րի, խա բե
ու թյուն նե րի մա սին, ստաց վում է, որ օր վա հացն է պատ ճա ռը: Ու րեմն 
այս տեղ սերն դա փո խու թյու նը ապա հո վում է հա մայն քի հա րա տև ու
թյու նը, հե տև ա բար, եթե այդ սե րուն դը չլի ներ, այդ ու ծա ցու մը վա ղուց 
կլի ներ, մի ան գամ, երբ որ խոսք էր գնում, որ ֆրան սի ա ցի մե կի մոտ, 
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որը ուղն ու ծու ծով ֆրան սի ա ցի է.... և, ի դեպ, «ֆրան սի ա ցի» գա ղա
փա րը սո ցի ո լո գի ա յի տե սան կյու նից ու սումն ա սի րած կլի նեք ինչ է նշա
նա կում, մարդ կա րող է լի նել սև ա մորթ, անու նը Աբ դուլ լահ, բայց ին քը 
ֆրան սի ա ցի է, դա թղթի խնդիր է ըն դա մե նը՝ ֆրան սի ա ցի հա մար վե լը: 
Այս տեղ, երբ որ մար դիկ մուտք են գոր ծում, ոչ ֆրան սի ա ցի, դա իրենց 
հա մար այն բարձ րա կետն է, որին պետք է հաս նեն, և դրա հա մար է 
ամ բողջ պայ քա րը, որ մղում են այս երկ րի ներ սում, դա լի նի հայ կամ 
այ լազ գի, և այդ տե ղից ձև ա վոր վում է կաս տա յա կա նու թյուն: Նրանք, 
ով քեր վե րև ում են, արիս տոկ րատ ներն են, ես, որ մեկ տար վա թուղթ 
ու նեմ, այս տեղ վա սա լիկ եմ, նրանք, ով քեր թուղթ չու նեն, ստրուկ ներ 
են: Դա ար դեն ու ղիղ հա մե մա տա կան է սո ցի ա լա կա նին. եթե դու աշ
խա տանք չու նես, նշա նա կում է տուն չու նես և այլն»:

«Իսկ այն մա սը, որը իրեն ին տե լի գեն ցիա է հա մա րում, չի ու զում 
մյուս նե րի հետ շփվել, իրեն առանձ նաց նո¡ւմ է շատ ու ժեղ ձև ով, այ
սինքն կա դիս տան ցիա իրար մեջ, օրի նակ՝ գրող նե րը, եր գիչ նե րը, 
լրագ րող նե րը կամ ըն դու նենք պաշ տո նյա նե րը»:

«Շատ բժիշկ ներ կան, շատ իրա վա բան ներ կան, շատ առևտ րա
կան ներ, երևի ամե նա շա տը իրենք են, մի ժա մա նակ հատ կա պես Թուր
քի ա յից եկած նե րը շատ են զբաղ վել տեքս տի լով, բայց հի մա այն դուրս 
է եկել, քա նի որ Չի նաս տա նը անմր ցու նակ շու կա է ստեղ ծել ողջ աշ
խար հում, իսկ թե ին չու Հա յաս տա նում տեքս տիլ չկա, ես հար ցը տվե ցի 
էկո նո մի կա յի նա խա րա րին, երբ որ մեզ մոտ էր, ասաց, որ մի այն հում
քը բե րե լը Թուր քի ա յի ապ րան քի գինն ու նի և այլն: Շատ նո րեկ հա յեր 
աշ խա տում են շի նա րա րու թյան մեջ, մեծ մա սամբ հատ կա պես անգ
րան ցում աշ խա տանք են իրա կա նաց նում և անվ տան գու թյան մեջ: Մի 
քա նի հա յեր կան, որ ու նեն շի նա րա րա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, 
ընդգր կում են նոր աշ խա տող ներ` սև ով, որը իրենց ձեռք է տա լիս հարկ 
չվճա րե լու տե սան կյու նից, և կան նաև հա յեր, ով քեր ու նեն անվ տան
գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի պատ րաստ ման իրա վունք ներ և այլն, այդ
տեղ է, որ հա յե րը կա րո ղա նում են գրանց վել, դա սի չգնալ և նման բա
ներ: Օրի նա կի հա մար իմ ծնող նե րը որ եկան, ու զե ցին, որ իրենց երե
խա նե րը ու սում ու նե նան, և շա տե րը բժիշկ, փաս տա բան կամ ին ժե ներ 
էին, բայց հի մա, որ նո րե րը գա լիս են, մեկ ոլորտ չկա, որ կա րող ենք 
դա ասել, բայց հին սերն դի մա սին կա րող ենք ասել, որ նրանք կրթու
թյան մա կար դա կը բա վա կա նին բարձ րաց րին: Մի քիչ վատ ապ րող նե
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րի զանգ վա ծը, եթե ըստ Ֆրան սի ա յի ընդ հա նուր դե մոգ րա ֆի ա յի վերց
նենք, հա վա սա րակշ ռում է նոր եկած ոչ լե գալ նե րով, ոչ լավ ապ րուստ 
ու նե ցող նե րը, իսկ մնա ցած մա սը, սկսած ու սու ցիչ նե րից մին չև հա
րուստ բիզ նես մեն ներ, այդ ամ բողջ շեր տը կա: Իսկ ար դեն քա ղա քա
կան դաշ տում Պատ րիկ Դև ե ջյանն է, որ, բա ցի պատ գա մա վոր լի նե
լուց, Օլդ Սե նի դե պար տա մեն տի նա խա գահ է, որը մի ա վո րում է 10ից 
ավե լի քա ղաք ներ, և Ֆրան սի ա յի ամե նա զար գա ցած դե պար տա մենտն 
է, իսկ Եվ րո պա յում 3րդը, եթե չեմ սխալ վում, նաև Մար տին Վա սա լը, 
որոնք եր կուսն էլ այս տա րի եղել են Հա յաս տա նում, չնա յած Պատ րիկ 
Դև ե ջյա նը ամեն տա րի է այ ցե լում և նաև տնտե սա կան ներդ րումն եր է 
իրա կա նաց նում, այ սինքն՝ Օլդ Սե նը կես մի լի ո նի ներդ րում է ամեն 
տա րի անում Տա վու շի մար զում: Մար տին Վա սալն էլ իր դե պար տա
մեն տով է ակ տիվ կա պե րի մեջ, բա ցի դա՝ կան հայ քա ղա քա պե տեր, 
փոխ քա ղա քա պե տեր, օրի նակ՝ Լի ո նի փոխ քա ղա քա պետն է հայ, Մար
տին Վա սա լը Մար սե լի փոխ քա ղա քա պետն է, նաև Դի դիե Փա րա քյա
նը, որը նո րա ձև ու թյան մեջ է շատ հա ջո ղակ: Փա րի զի շրջա կայ քի փոքր 
քա ղաք նե րում ևս հայ փոխ քա ղա քա պե տեր կան, Փա րի զը բա ժան ված 
է 20 շրջան նե րի, որոն ցից յու րա քան չյուրն ու նի իր քա ղա քա պե տա րա
նը, 5րդում, 9րդում հայ փոխ քա ղա քա պե տեր կան, այ սինքն՝ քա ղա
քա կան դաշ տում հա յե րը ներգ րավ ված են այն քան, ինչ քա նով բո լո րը: 
Երաժշ տու թյան ոլոր տում, Շառլ Ազ նա վու րից սկսած, բո լո րը գի տեն, 
որ հա յե րը տա ղան դա վոր են, Մի շել Լեգ րան, Լիս Սա րյան, Սիլ վի 
Վար դան, նոր սերն դից՝ Պատ րիկ Ֆի ո րին, Ալեն Թեր զյա նը, որը հայտ
նի պրո դյու սեր է և Ֆրան սի ա յի կի նո ա կա դե մի ա յի նա խա գահն է, այ
սինքն՝ Սե զա րի նա խա գահն է, ու շատ ազ դե ցիկ է կի նո բիզ նե սում և 
մշա կույ թում: Բիզ նես դեմ քեր էլ կան, իհար կե, բայց ոչ շատ հա րուստ
նե րի թոփ տաս նյա կում, որով հե տև այս տեղ բիզ նես դաշ տը շատ կոն
սեր վա տիվ է: Բայց հա յե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը դրա կան է, ու երև ա
ցող հա յե րը, որ պես կա նոն, գնա հատ ված ու սիր ված են»:

«Թէ՛ լի բա նան ցի նե րու և թէ՛ պոլ սա հա յե րու պա րա գա յին, անոնք 
վար պետ ոս կե րիչ ներ էին: Երբ Ֆրան սա եկան, իրենց գոր ծը շա րու նա
կե ցին: Բայց երբ գործ գտնե լու դժո ւա րու թիւն կայ, ան ձը իր մաս նա գի
տու թե ամբ չի փնտռեր, այլ ու րիշ գործ մը կ’աշ խա տի՝ իր ապ րուս տը 
ճա րե լու հա մար և ըն տա նի քը պա հէ: 80ական նե րուն հիւս քի գոր ծը 
բա ւա կա նին տա րա ծո ւած և պա հան ջո ւած էր: Գրե թէ բո լոր աշ խա տա
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նոց նե րը հա յե րուն ձեռքն էր: Այս 15 տա րի տև եց, և հա յեր լա ւա պէս աշ
խա տե ցան, որով հե տև Չի նաս տան սկսաւ աժան գնով վա ճա ռել հա
գուստ նե րը»:

Համայնքիկազմակերպություններիմասին
«Այս տեղ հա մայն քա յին կազ մա կերպ վա ծու թյու նը շատ ավե լի լավ 

է, քան մյուս երկր նե րում, օրի նակ կա SSAFը, որը ֆրան սա հայ կազ մա
կեր պու թյուն նե րի հա մա կար գող խոր հուրդն է, բնա կա նա բար, քննա
դա տու թյուն նե րը շատ են, շատ կա ռույց ներ կան, դրա մեջ չեն մտնում, 
սա կայն փաս տը այն է, Ֆրան սի ա յում կա մի կազ մա կեր պու թյուն, որը 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին կա պում է իրար հետ: SSAFի մեջ մտնում են 
և՛ դաշ նակ ցա կան նե րը, և՛ հնչա կյան նե րի կա ռույց նե րը, և՛ AGBUն, և՛ 
հայ կա կան հիմն ադ րա մը, և՛ երեք եկե ղե ցի նե րը` կա թո լիկ, առա քե լա
կան, ավե տա րան չա կան, որոնք, Ֆրան սի ա յի դեպ քում.... այս եկե ղե ցի
նե րը ավե լի հա մե րաշխ են, դե Հա յաս տա նում մի քիչ այլ է, հատ կա պես 
ավե տա րան չա կան նե րի դեպ քում: Հա մա կար գող խորհր դի կազ մը եթե 
նշենք, դրանք երեք կու սակ ցու թյուն ներն են, ռամ ա վար նե րը ավե լի 
թույլ են, որով հե տև տար րա լուծ վել են ՀԲԸՄի մեջ, բայց երեք ավան
դա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, երեք եկե ղե ցի նե րը կա րև որ մշա կու թա
յին օջախ ներ են, այդ բո լո րը կա րե լի է ասել մի ա վոր ված են, մարտն չե
լու տե ղը գտել են` խոր հուրդն է»:

«Տնտե սու թիւ նը իմ բնա գա ւառս և մաս նա գի տու թիւնս չէ, բայց 
կրնամ ըսել, թէ այս տեղ «Ժե տո ւյիզ» մի ու թիւն մը կայ, որը կազ մո ւած է 
ֆրան սա հայ գոր ծա րար նե րէ: Անոնք Հա յաս տա նի հետ սերտ կապ ու
նին, գործ նա կան ծրա գիր ներ կը մշա կեն: Այս պի սով, հա յե րը մեկ խո
սա փող ու նեն»:

«SSAFի հա մա նա խա գահ նե րը` Արա Թո րա նյա նը և Մու րադ Փա
փա զյա նը, հա մար վում են խոս նակ, այ սինքն` շատ դեպ քե րում իրենց 
կար ծի քի հետ կա րող են հա մա ձայն չլի նել մյուս կու սակ ցու թյուն նե րը, 
ժո ղով անեն, իրենք քննա դա տու թյուն նե րը լսեն կամ ըն դու նեն, բայց 
Ֆրան սի ա յի իշ խա նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը` նույն նա խա գա հը, ըն
դու նում է հա մա նա խա գահ նե րին: Նա խա գա հի օգ նա կա նը հա սա րա
կա կան հար ցե րով իրենց ըն դու նում է խորհր դակ ցու թյուն նե րի և նման 
հար ցե րում: Սա փաս տո րեն եր կա կի է, իրենք հա մայն քի հա մար պա
տաս խա նատ վու թյուն չեն կրում, հա մայնքն էլ իր հեր թին ամեն ինչ չի 
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անի այն պես, ինչ պես իրենք են ու զում: Կազ մա կերպ վա ծու թյան առու
մով իրենք կա րո ղա նում են ներ կա յա նալ, իսկ ան հա մա ձայ նու թյուն
ներն իրենք իրենց ներ սում են լու ծում»:

«Այս տե ղի կու սակ ցու թյուն նե րը խիստ տա րա բա ժան ված են, և 
կա պը բա վա կա նին հե ռու է, ան գամ թշնա մա կան: Եկե ղե ցին ներ քա
շած չի այդ ամե նի մեջ, այ սինքն՝ եկե ղե ցին դրա նից տու ժում է, որով հե
տև իրենք դրա նից խոր շում են եկե ղե ցու հետ որևէ հա րա բե րու թյուն 
ու նե նալ, աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել հարկ եղած դեպ քում: Կա թո լիկ նե
րը, բայց ոչ հայ կա թո լիկ նե րը, հա յե րի մեջ Հայ առա քե լա կանն է, 90 և 
ավե լի տո կոս հայ առա քե լա կան ներն են, բայց այն մա կար դա կի, ինչ որ 
Հա յաս տա նում է: Եկե ղե ցին ամեն կի րա կի լե ցուն է, ու րիշ օրեր եթե 
պա տա րագ անես, 10 հո գուց ավել մարդ դժվար հա վաք վի, որով հե տև 
զբաղ ված են, կամ չի հե տաքրք րում մարդ կանց, կի րա կին տար բեր է, 
տար բեր մո տի վա ցի ա նե րով մար դիկ կա րող են գալ եկե ղե ցի, բայց մեծ 
տո նե րին ասեղ գցե լու տեղ չկա, սկզբուն քո րեն այս կի րա կի այդ պես 
պետք է լի նի: Ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը հա մա րում են զրո, այս
տեղ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան բուն կրո ղը Սփյուռքն է, և նա էլ 
պետք է լի նի, որով հե տև մեր ար տա քին հիմն ա կան քա ղա քա կա նու
թյու նը, ցա վոք սրտի, 100 տա րի է ցե ղաս պա նու թյան վրա է կանգ նած, 
բայց եթե Հայ դա տի հար ցը հա նենք, Սփյուռ քը կքանդ վի, իր ամ բողջ 
ող նա շա րը դրա վրա է, կու սակ ցու թյուն նե րը, հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րը դրա շուրջ են աշ խա տում, և մի այն ապ րի լի 24ին կա
րող ես այս տեղ 50 – 60 հա զար հայ մեկ տեղ տես նել, եր բեք այլ տեղ չեք 
տես նի այդ քան հայ հա մախմբ ված, ան գամ Ազ նա վու րի հա մեր գին»:

«Հայ կա կան լոբ բի կոչ վա ծը շատ վատ է աշ խա տում, սա իմ անձ
նա կան կար ծիքն է, ասում ենք կա, բայց մեր աչ քին չի երև ում, հրե ա նե
րի մոտ այդ շեր տա վո րումն ե րը գո նե իրենք ցույց չեն տա լիս, մենք շատ 
շեր տա վոր ված ենք, և դա ստեղ ծում է շատ խնդիր ներ, որ այդ լոբ բին 
պետք է լու ծեր, մենք վեր ջի վեր ջո պետք է գի տակ ցենք, իրար ձեռք 
բռնենք, օրի նակ՝ ան ցյալ տա րի՝ ապ րի լի 24ին, սո վո րա բար 4 մեծ մի
ջո ցա ռում է տե ղի ու նե նում, ամե նա մե ծը երթն է՝ Կո մի տա սի ար ձա նից 
մին չև ան մար կրակ, Շան զե լի զեի կող մե րը մո տա վո րա պես, երկ րոր դը 
պա տա րագն է հայ կա կան եկե ղե ցում, պա տա րա գով է սկսվում, կե սօ
րին պա տա րագ ենք անում, հե տո գնում ենք ցույ ցի, եր րոր դը՝ 23 – 24ի 
մո տա կա կի րա կի օրը պա տա րագ են մա տու ցում հայ կա թո լիկ նե րը 
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Նոտ ղը դամ հայ կա կան եկե ղե ցում, և չոր րոր դը, որը ցե ղաս պա նու
թյան հետ կապ չու նի, բայց հայ զին վո րի ար ձա նի մոտ կրակ վա ռելն է, 
ին քը գա ղա փա րա բա նո րեն հա նուն Ֆրան սի ա յի զոհ ված հայ զին վոր
նե րի հա մար է, բայց այն պես ենք դա սա վո րել, որ այդ օրե րին ու շադ
րու թյու նը բև ե ռենք այս հան գա ման քի վրա, ժո ղո վուրդն էլ շատ լի նի, 
շատ հա վաք վի, դա Ֆրան սի ա յին դուր է գա լիս, որ ին քը սիմ վո լիկ քայլ 
է անում, և ժո ղո վուր դը հե տաքրքր ված է դրա նով: Ան ցյալ ապ րի լի 24
ին այս 4 մեծ մի ջո ցա ռումն ե րը կա րե լի է ասել խա չա ձև վե ցին սաս տիկ 
կեր պով, ժո ղո վուր դը չի մա ցավ ուր գնա և ինչ անի, ամե նա մեծ խնդիրն 
այն էր, որ կի րա կի էր այդ օրը, և կի րա կի օրը ան մար կրա կին կրակ 
վա ռե լը ար գել վում է, խնդիրն այն է, որ հայ կա կան պա տա րա գը, որը 
սո վո րա բար լի նում էր ժա մը երե քին, տե ղա փոխ վեց առա վո տյան 11ին, 
նույն օրը «Նոտ ղը դա մը» ասաց, որ ժա մը երե քին պա տա րագ է, իսկ 
նույն ժա մին SSAFը կազ մա կեր պեց եր թը, հի մա մար դը չգի տի՝ պա
տա րա գի գնա, թե եր թի գա…. և այս պի սի իրա վի ճակ ներ: Հա ղոր դակց
ման մե խա նիզ մը չաշ խա տեց, մե կը մյու սի հետ չհա վաք վե ցին քննար
կե լու, թե ինչ պես անեն, որ ապ րի լի 24ին և՛ պա տա րա գի մաս նակ ցեն, 
և՛ ցույ ցի գնան, և՛ որ SSAFի նա խա գա հը բո լոր տե ղե րում կա րո ղա նա 
մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ, սա կայն չե ղավ, և հաս կա նա լի է, որով հե տև 
մե կը մյու սին չի հար գում, չի սի րում, եկե ղե ցուն բա նի տեղ չի դնում»:

«Նույն պա տաս խա նը կու տամ: Ըն դա մէ նը 4 դպրոց ու նինք: Իսկ 
կազ մա կեր պու թիւն նե րը կը գոր ծեն շատ աշ խոյժ կեր պով, բայց նա և կը 
հան դի պին նոյն մշա կու թա յին դժո ւա րու թե ան: Ես կը կար ծեմ, որ մաս
նակ ցող նե րու թի ւը մշա կու թա յին և կամ եկե ղե ցա կան կե ան քէն ներս քիչ 
է: Տար բեր ձև ով կը մօ տե նան հար ցե րուն: Մեր երի տա սար դու թիւ նը 
գրա ւե լու դժո ւա րու թիւն ու նինք, որով հե տև կե ան քը փո խո ւած է, ապ րե
լու ձև ե րը փո խո ւած են: Մեր ժա մա նակ կազ մա կեր պու թե ան մէջ կը 
մտնէ իք, ինք նա նո ւի րու մով կը գոր ծէ ինք: Մի ջոց նե րը շատ սահ մա նա
փակ էին, աշ խա տե լու ձև ե րը սահ մա նա փակ և տար բեր էին, կէ սը արև ե
լե ան մօ տե ցու մով, կէ սը՝ ֆրան սա կան, այ սինքն՝ խառ նուրդ բան մը կար: 
Այ սօր, երի տա սարդ նե րը, որոնք կ’ապ րին ե  րո պա կան շրջա նա կի մէջ, 
իրենց մօ տե ցու մը, հար ցե րու բռնե լու ձև ը բո լո րո վին տար բեր է: Կը կար
ծեմ, որ մեր կազ մա կեր պու թիւն նե րը այս հո լո վոյ թը դեռ չկրցան մար սել:

Այս պատ ճա ռով է, որ երի տա սարդ ներգ րա ւե լը որև է մէկ կազ մա
կեր պու թե ան մէջ շատ դժո ւար է: Խօսքս 30 տա րե կան երի տա սարդ նե
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րու մա սին է: Աւե լի փոքր տա րի քի երի տա սարդ ներ յա ճախ կը մաս
նակ ցին մի ու թե նա կան կե ան քին, բայց երբ կը սկսին կե ան քի ու գոր ծի 
աս պա րէզ նե տո ւիլ, գոր ծի բե րու մով կը սկսին աւե լի շփո ւիլ ֆրան սա
ցի նե րու հետ: Այս տեղ մեծ խո չըն դոտ մը կը յա ռա ջա նայ: Անոնք այ լևս 
չեն կրնար եր կու ձև ով մաս նակ ցու թիւն ու նե նալ: Այդ պատ ճա ռով կը 
հե ռա նան հայ կա կան մի ու թե նա կան կե ան քէն և կը սկսին հա մա գոր
ծակ ցիլ ու շփո ւիլ տե ղա ցի ֆրան սա ցի նե րու հետ: Ա¯յս է մեր դժո ւա րու
թիւ նը: Եթէ կա րո ղա նանք 30 – 40 տա րե կան երի տա սարդ նե րը ներ
գրա ւել մեր ազ գա յին կե ան քէն ներս, շատ լաւ քայլ մը կա տա րած կ’ըլ
լանք: Գա ղու թին մէջ կար գրա սե նե ակ մը, որը կազ մո ւած էր չորս մի ու
թիւն նե րու կող մէ: Այն կը գոր ծէր գաղ թա կան նե րուն օգ նե լու հա մար: 
Այդ մի ու թիւն ներն են աղ քա տախ նա մը, կա պոյտ խա չը, բա րե գոր ծա
կա նը և եկե ղե ցին: Ցան կա ցած հար ցով գաղ թա կան նե րը կա րող են դի
մել այս գրա սե նե ակ և հա մա պա տաս խան օգ նու թիւն կը ստա նա յին թէ՛ 
թղթա բա նա կան և գոր ծի գտնե լու առու մով: Ան շուշտ, խել քը գլու խը 
մար դիկ կան, ինչ պէս մեր ու սա նող նե րէն Փաթ րիկ Տէ միր ճե ա նը, որ այս 
քա ղա քի մարզ պետն է: Տա րին գո նէ մէկ ան գամ 5000000 հա զար նո ւէր 
կքը նէ Տա ւու շի ջրանցք նե րուն: Այդ պատ ճա ռով ֆրան սա ցի ներ իրեն 
դի տո ղու թիւն սկսան ընել, թէ ին չու հա յե րուն կ’օգ նես: Իսկ անոնց պա
տաս խա նեց, թէ ան բո լո րին ալ կ’օգ նէ: Փաթ րի կը ամէ նէն երև ե լի երես
փո խանն է: Նշեմ, թէ Շառլ Ազ նա ւու րը մեր աշա կերտն է եղած»:

«Ան ցե ալ օր ազե րի նե րը կա մուր ջին վրայ ցոյց կ’ընէ ին կոր: Անոնց 
ի պա տաս խան՝ հնչա կե ան նե րը հա ւա քո ւե ցան և ցոյ ցի գա ցին: Դաշ
նակ ցա կան նե րը «Նոր Սե րունդ» երի տա սար դա կան մի ու թիւ նը ու նին: 
Անոնք ալ դրօ շակ ներ առ նե լով կ’եր թան և իրա րու կը ծե ծեն: Յի մարյի
մար բա ներ: Թրքա կան դրօ շա կը վա րե լով՝ ի՞նչ կ’ընես կամ ի՞նչ կը 
հասկ նաս: Ամե նա ան կիրթ բանն է այդ: Ժո ղո վուր դը ի՞նչ կապ կամ 
սխալ ու նի»:

«CCIF» անու նով կեդ րոն մը կայ, որ ին քը գա ղու թի աշ խա տանք
նե րը կը կազ մա կեր պէ, և որուն մէջ մենք չկանք: Ամե նա հի նը, ամե նա
հե ղի նա կա ւոր և ամե նա օ րի նա ւոր հաս տա տու թիւ նը ըլ լա լով, որը հիմ
նո ւած է ֆրան սա կան պե տու թե ան կող մէ, դժբախ տա բար չէ ներգ րաւ
ուած «CCIF»ի մէջ: Մա րաշ ցի նե րու մի ու թիւն, տար բեր թա ղա կա նու
թեան խոր հուրդ ներ նե րառ նո ւած են»:
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Կրթականգործընթացը
«Դպրո ցի լե զու՝ արևմ տա հա յե րե նի և արև ե լա հա յե րե նի խնդի րը 

Փա րի զի մէջ, ամէ նօ րե այ 2 դպրոց ներ կան, իսկ Մար սէ յի մէջ՝ 1, որը 
շատ ու ժեղ հայ կա կան վար ժա րան մըն է: Հայ կա կան դպրոց նե րի աշա
կերտ նե րի թի վը 2000ից չի անց նում, և կան 7 ամե նօ րյա դպրոց ներ, 
որ տեղ աշա կերտ նե րի թի վը մի քիչ ավել է»:

«Ամե նօ րյա դպրոց նե րը, որ տեղ կա րև որ է հա յա պահ պա նու թե ան 
գոր ծըն թա ցը, ինչ պես նշե ցի, աշա կերտ նե րի թի վը 2000ից չի անց նում, 
ին չը կես մի լի ո նա նոց հա մայն քի պայ ման նե րում շատ քիչ է, այ սինքն՝ 
դժվար է ասել, թե ինչ պի սին է հայ կա կան դպրոց նե րի վի ճա կը Ֆրան
սի ա յում, և կար ծիք կազ մել, թե ինչ կրթու թյուն ու նեն, կամ ինչ հա յա
պահ պան ման ար ժեք ներ ու նեն ֆրան սա հա յե րի երե խա նե րը: Բուն 
Փա րի զի մեջ մենք չու նենք հայ կա կան դպրոց, ու նենք այս մեկ եկե ղե
ցին, բայց ու նենք հա յա շատ 4 մեծ քա ղաք նե րում՝ իրենց քա ղա քա պե
տով: Այդ 4 քա ղաք նե րը ու նեն իրենց եկե ղե ցի նե րը և ու նեն նաև դպրոց
ներ հայ կա կան: Հայ կա կան մե կօ րյա դպրոց ներ գոր ծում են նաև Փա
րի զում, օրի նակ՝ AGBUի դպրո ցը, առան ձին ան հա տա կան դպրոց ներ 
էլ են գոր ծում, կան նաև եկե ղե ցուն կից դպրոց ներ, օրի նա կի հա մար 
այս տեղ մեր մայր եկե ղե ցին ար դեն տաս նա մյա կլի նի, փոր ձում է կի
րա կի օրե րը դա սեր կազ մա կեր պել, այն էլ մի այն պա տա րա գի ժա մե
րին: Կի րա կի օրե րը դպրո ցը գոր ծում է, բայց բա վա կա նին թույլ մա
կար դա կի վրա է, և հո գև որ հո վի վը կի րակ նօ րյա դպրո ցով չի կա րո ղա
նում զբաղ վել, որով հե տև այն պա տա րա գի ժա մե րին է լի նում: Այս տեղ 
ար դեն կա սո ցի ա լա կան խնդիր, այ սինքն՝ մար դիկ այս տեղ շատ խնա
յում են իրենց ժա մա նա կը, հատ կա պես ին չը, որ վե րա բե րում է ար ձա
կուրդ նե րին և ազատ օրե րին, և երբ որ ծնո ղը գա լիս է պա տա րա գի, չի 
պատ րաստ վում մեկ ժամ ավել սպա սե, որ պես զի իր երե խան այս տեղ 
մնա, և շատ ծնող ներ պա տա րա գի էլ չեն մնում: Բայց սո վո րա բար այն
պես ենք նա խա տե սում, որ երբ որ ծնո ղը պա տա րա գի գնա, երե խան 
գնա դա սի, գա ղա փա րը լավ է, բայց եթե մեկ հո վիվ ավել ու նե նա յինք 
այս տեղ, ավե լի կազ մա կերպ ված կլի ներ: Այդ հար ցը ես փոք րի շա տե 
լու ծե լու հա մար այս տար վա նից ձեռ նար կե ցի հո գև որ դաս տի ա րա կու
թյան դա սըն թաց ներ ամս վա մեջ եր կու չո րեք շաբ թի օր, ար դեն եր կու 
դաս ու նե ցել եմ, բայց 100 – 200հա զա րա նոց ֆրան սի ա կան հա մայն
քում դպրո ցին մաս նակ ցե լուն ար ձա գան քել է ըն դա մե նը 6 երե խա, սա 
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է իրա վի ճա կը այս տեղ, այ սինքն՝ հար ցը ոչ թե հո ռե տե սա բար, այլ իրա
տե սա բար եմ փոր ձում ներ կա յաց նել:

Այս պի սի դպրո ցի փորձ ար դեն մի տա րի կա կող քի քա ղա քում, 
որը փա րի զյան շրջան է, որ տեղ 10 – 20 երե խա է հա ճա խում, և դրա կան 
մի ակ բա նը այն է, որ ու սու ցիչ նե րը ճիգ են գոր ծադ րել արև ե լա հա յե րեն 
ու սու ցում ապա հո վել, որով հե տև այս տեղ իս պառ բա ցա կա յում է, հիմ
նա կա նը արևմ տա հա յե րեն խոս քի վրա է, իրենց էլ կա րե լի է հաս կա նալ 
թե ին չու արևմ տա հա յե րեն, որով հե տև նախ 100 տա րի է արևմ տա հա
յե րենն է այս տեղ խոս վել և գե րիշ խել, երկ րորդ, որով հե տև այդ լե զուն 
մեռ նող լե զու նե րի շար քում է ար դեն, և պետք է փայ փա յել այն: Ես կողմ 
եմ, որ այս տեղ արևմ տա հա յե րե նը պահ պան վի, իմ երե խան ին քը հայ
կա կան դպրոց է գնում, մեր տնից մոտ 30 կի լո մետր հե ռա վո րու թյան 
վրա, ան շուշտ, մեզ հար մար է, որով հե տև ավ տո բու սը այս տեղ է գա լիս 
և նրան տա նում է, բայց լա վա գույն դպրոցն է: Դե ռևս 1800ական նե րից 
Հու նաս տա նի Սա լո նիկ քա ղա քից հիմն ադր ված մի դպրոց է, որ հե տո 
Թուր քիա, եթե չեմ սխալ վում՝ Պո լիս է շա րու նա կել իր գոր ծու նե ու թյու
նը, իսկ ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո տե ղա փոխ վել է Ֆրան սիա, Մար
սել, իսկ 1920ական նե րից հաս տատ վել է Փա րի զում: Այ սինքն՝ ար մա
տա կան տե ղա փո խու թյուն է կա տար վել, բայց իմ կար ծի քով լա վա գույն 
դպրոցն է, որով հե տև ես իմ երե խա յի վրա էլ եմ զգում, նա ման կա պար
տե զա յին տա րի քի է, բայց նա դպրո ցում խո սում է արևմ տա հա յե րեն, 
ու սու ցիչ ներ ու նեն արև ե լա հա յե րե նի տի րա պե տող, հա վա նա բար որ
պես զի դյու րաց նեն ու սու ցիչ նե րի և աշա կերտ նե րի սկզբնա կան շփու
մը, բայց ու սու ցու մը կա տար վում է արևմ տա հա յե րե նով, հի մա եթե մի 
օր ես ծա ռա յու թյունս վեր ջաց նեմ Ֆրան սի ա յում, գի տեմ, որ ին քը դժվա
րու թյուն ներ կու նե նա, բայց գո նե տա ռա ճա նաչ կլի նի: Գո նե ուղ ղա
գրու թյան մա կար դա կով, այ սինքն՝ գո նե դա սա կան ուղ ղագ րու թյու նը 
այս տեղ սո վո րի, ի դեպ, դա մի խնդիր է, որը Հա յաս տա նում չեն պատ
կե րաց նում, ես էլ չէի պատ կե րաց նում՝ որ քան կա րև որ է ուղ ղագ րու
թյան հար ցը, և այս տեղ էլ չեմ պատ կե րաց նում, թե Հա յաս տա նում ին
չու չեն պատ կե րաց նում, որ դա կա րև որ է: Մյուս հար ցը՝ դպրոց նե րի 
հետ կապ ված. այո, ասում ենք հայ կա կան դպրոց ներ են, որով հե տև 
ղե կա վար կազ մի մեջ հա յեր կան, բայց դպրոց նե րը մի ա տարր լի նե լու 
իրա վունք չու նեն Ֆրան սիա պե տու թյան մեջ, դա հա մար վում է ռա
սիզմ, դպրոց գի տեմ, որ ան գամ արաբ աշա կերտ կա, հա վա նա բար 
քրիս տո նյա, չգի տեմ, որ ապ րում է մո տա կայ քում, այդ դպրոց նե րը 
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վճա րո վի են, այ սինքն՝ մաս նա վոր դպրոց են հա մար վում, մին չև ման
կա պար տե զի առա ջին երե քից վեց տա րին առաջ նորդ վում են հիմն ա
կա նում հա յե րե նով, որից հե տո անց նում են ֆրան սի ա կան ծրագ րի, և 
հա յե րե նը մնում է որո շա կի տա րի քի սահ մա նում, որ պես օտար լե զու: 
Ար դեն դպրոց նե րը չեն զար գաց նում երե խա նե րի մոտ հա յոց լե զուն, 
որով հե տև երե խան հա յոց լեզ վի դա սին կա րող է հա յե րեն խո սել, բայց 
մյուս 6 – 7 ժա մը ֆրան սե րեն է խո սում, ին քը ըն կեր նե րի հետ ֆրան սե
րեն է շփվում, դպրո ցում, դա սա մի ջո ցին և այլն, բայց այդ դա սին Մա
սիս, նուռ, տոլ մա, բաս տուր մա, այս պես ոչ հայ կա կան բա ռեր են ասում, 
սիմ վո լիկ այս պես, որով հե տև երբ նրանք դպրո ցը ավար տում են, սիմ
վո լա յին մա կար դա կի են մնում: Լավ կողմ կա, մեծ մա սը, որ դպրոց են 
գնա ցել, ասում են, որ հաս կա նում են հա յե րեն, բայց դժվա րա նում են 
խո սել, կոմպ լեք սա վոր վում են, մի ջա վայրն է դա: Մար դը, որ աշ խա
տան քի գնաց, գի տի որ հա յի ռես տո րա նում կամ խա նու թում է աշ խա
տում, կա րող է հա յե րեն խո սել, բայց սա, իհար կե, լուրջ խնդիր է: Հա յե
րի 90 տո կո սը ձգտում է ու նե նալ կրթու թյուն, ին չը վե րա բե րում է Ֆրան
սի ա յում ապ րող նե րին առ հա սա րակ. նա, ով հնա րա վո րու թյուն ու նի, 
այ լևս Ֆրան սի ա յում ու սու մը չի շա րու նա կում, առա ջին ու սու մից հե տո 
ձգտում են Ամե րի կա, Շվեյ ցա րիա, Անգ լիա, որով հե տև այն տեղ աշ խա
տանք գտնե լու լայն հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն և ավե լի բարձր կրթու
թյուն կա րող են ստա նալ: Եր կուսն էլ հնա րա վոր է, տա սը տա րի չկար 
Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը, բայց մի ու թյուն նե րը կա յին, այս տեղ 
կյան քը ավե լի է եռում, այ սինքն՝ ոչ ոք Սփյուռ քին չի վստա հում, մի ու
րիշ խնդիր է սա, որ վեր ջերս բա ցա հայտ վեց. տա րի ներ շա րու նակ ՀՀն 
փոր ձում է դես պա նու թյան մի ջո ցով ֆրան սա հայ դպրոց նե րը կցել 
Կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
հրե ա կան օրի նակն են վերց նում, որ պե տու թյու նը կկա րո ղա նա հա վա
սա րը հա վա սա րի հետ խո սել այս պե տու թյան հետ, և ին քը կա նի ծրագ
րեր, որ հա յե րե նը շա տա նա, հայ գրա կա նու թյու նը, հա յոց պատ մու թյու
նը: Սփյուռ քը դրան չի հա մա ձայն վի, որով հե տև Հա յաս տա նի թե կրթա
մա կար դա կը…, դա սա կան ուղ ղագ րու թյան խնդի րը, որը Հա յաս տա նը 
չի կա րո ղա ցել լու ծել, դես պա նու թյու նը ասում է, որ այ սօր դպրոց նե րը 
դա տա պարտ ված են կորս տյան, աշա կերտ չի գնում, թանկ է, հե ռու է և 
այլն, բայց չգի տեմ՝ ՀՀն ինչ երաշ խիք ներ է տա լիս, որ ին քը պի տի կա
րո ղա նա լու ծի, Հա յաս տա նում չի կա րո ղա նում, իսկ Սփյուռ քում 3 – 4 
ան գամ մեծ ծախս է դա»:
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Մշակութայինկյանքը
«Ընդ հան րա պէս, Արև մուտ քի, բայց մաս նա ւո րա պէս Ֆրան սա յի 

մէջ ֆրան սա կան մշա կոյ թը այն քան ու ժեղ է և գրա ւիչ, որ մե զի՝ ֆրան
սա հա յե րուս հա մար շատ դժո ւար է հա կազ դել և չէր կա րե լի հա կազ դել, 
որով հե տև մշա կոյ թը շատ կա րև որ և ըն դու նե լի է: Հա յերս չու նինք որև է 
մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թիւն, որ մե զի կ’ար տօ նէ թէ՛ ֆրան սա կան 
մշա կոյ թէն օգ տո ւիլ և թէ՛ հայ կա կան մշա կոյ թը պահ պա նել: Այլ խօս
քով՝ մէ կը միւ սը կը ճզմէ: Օրի նակ՝ Ֆրան սա յի մէջ ու նինք ամե նօ րե այ 4 
դպրոց ներ և ըն դա մէ նը 1000 աշա կերտ: Ասով չես կրնար լե զուն պահ
պա նել»:

«Ֆեյս բու քում, օրի նակ, խմբեր կան, որ ին ֆոր մա ցի ա յով կիս վում 
են, մի ջո ցա ռումն ե րով շատ ակ տիվ են, բայց կրկին ակ տիվ է փոքր մա
սը, մեծ մա սը հայ կա կան ծա գում ու նե ցող ֆրան սի ա ցի ներ են, որոնք 
սի րում են Ֆրան սի ան և իրենց լի ար ժեք քա ղա քա ցի են հա մա րում և 
որոշ չա փով գի տեն, որ հե տաքր քիր ար մատ ներ ու նեն և շատ չեն խո
րա նում, որով հե տև Ֆրան սի ան ին քը մղում է դրան, և եթե ու զում ես 
լի նել լավ ֆրան սի ա ցի, շատ կապ ված չպետք է լի նես քո ար մատ նե րին: 
Մշա կու թա յին գետ նի վրայ Հա յաս տա նէն յա ճախ կը հրա ւի րո ւին մշա
կու թա յին ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ երգ չա խում բեր, պա րա խում բեր, եր գիչ, 
ինչ պէս նա և մտա ւո րա կան ներ: Գա ղու թի կազ մա կեր պու թիւն նե րը այս 
բո լո րը ըն դու նե լու կա րօ տը ու նին:

Մշա կու թա յին հո լո վոյ թը Սփիւռ քի եր թա լով սկսած է տկա րա նալ: 
Մեր բուն շուն չը Հա յաս տա նէն կու գայ: Շատ տխուր մը վի ճակ մըն է 
սա: Կրնամ ճիշդ հա կա ռա կը ըսել: Հա յաս տա նէն գաղ թող նե րը այս տեղ 
նա և կը ստեղ ծեն նոր մշա կու թա յին շունչ մը: Կը ստեղ ծո ւին պա րա
խում բեր, երգ չա խում բեր և թա տե րա խում բեր, որոնք խոր քին մէջ նոր և 
հին սփիւռ քա հա յե րու մի ա ցումն են: Կան շա տեր, որոնք հայ են, բայց 
հա յե րէն չգի տեն, սա կայն նման ֆրան սա հա յեր եր բեք չեն մոռ նար 
իրենց ար մատ նե րը և պար տա կա նու թիւն նե րը, Հայ դա տը…: Ու նինք 
երի տա սարդ ներ, որոնք հա յե րէն չենք գի տեր, բայց Հայ դա տի պաշտ
պան ներ են և հա յա պահ պան ման գոր ծըն թա ցի մէջ ակ տիվ գոր ծու նէ
ու թիւն ու նին: Հա յաս տա նի հա յե րը երբ Ֆրան սա կը գաղ թեն, իրենց 
հետ նա և հա յե րէն լե զուն կը բե րեն: Այս պի սով, կո րիզ ներ և օջախ ներ 
կը ստեղ ծո ւին, որ տեղ հա յե րէն լե զուն կը պահ պա նո ւի: Որ քան հա յեր 
եկած են, չեմ գի տեր: Շատ երի տա սարդ ներ կը տես նեմ, ով քեր ֆրան
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սե րէն կը խօ սին, բայց մէկ ան գա մէն կը սկսին մա քուր, սա հուն հա յե
րէն խօ սիլ: Ես այս լսե լով՝ կ’ու րա խա նամ և կը հպար տա նամ: Այս պի
սով նոր հո սանք մը կը ստեղ ծո ւի, ան շուշտ, եթէ նոր գաղ թող նե րը չձու
լո ւին: Ապա գան դա ցոյց կու տայ:Մեր ծնող նե րը, երբ Ֆրան սա եկան, 
փոր ձե ցին իրենց ինք նու թիւ նը պահ պա նել: Անոնք իրենց կամ քով չե
կան, այլ պար տադ րան քով դուրս ելան իրենց հո ղե րէն: Մինչ դեռ այն 
հա յե րը, որոնք կա մո վին գաղ թած են Ֆրան սա, կը փոր ձեն ին տեգ րո ւիլ 
և ֆրան սա ցի դառ նալ: Իսկ Պար սե լո նա յի հե տև ան քով, որ տեղ մի ու
թիւն մը կայ, որ կը հա մախմ բէ Հա յաս տա նէն գաղ թած հա յե րը, մշա կու
թա յին մի ջո ցա ռումն եր և լե զո ւա կան դա սա ւան դե անց աշ խա տանք ներ 
կը տա նի: Այլ խօս քով՝ փոր ձը կայ և ձև ա ւո րո ւած մի ու թիւն մըն է»:

«Այն պես է ստաց վում, որ մե կը մյու սի հետ հե ռա վո րու թյու նը պա
հում է, ես շատ քիչ հա յաս տան ցի նե րի գի տեմ, որ մաս նակ ցում են ինչ
որ մի ջո ցառ ման, որին մաս նակ ցում են այս տե ղի ար վես տա գետ նե րը, 
և շատ քչե րին գի տեմ այս տե ղի ծնված մե ծա ցած կամ թե կուզ դրսից 
եկած և եր կար տա րի ներ այս տեղ ապ րող, որ հա յաս տան ցի նե րի հետ 
գնում են Ար մեն չի կի հա մեր գին պա րե լու: Կա «Նոր Հա ռաչ» թեր թը, 
որը ամե նա տա րած ված հա յա լե զու թերթն է, հի մա իրենք փոր ձում են 
մի քա նի էջ ֆրան սե րեն դնել, քա նի որ հա յա լե զու նե րի թի վը նոս րա
նում է այս հա մայն քի ներ սում. սա ամե նա ա ռատ տպվող թեր թեն է, 
երկ օ րյա է, «Նու վել դը Աղ մե նին» էլ վատ չի տպագր վում, բայց կար
ծեմ, սա ամ սա թերթ է:

Երի տա սարդ ներ կան, մի թեր թը մի ըն տա նի քի հա մար է, դրա 
հա մար բարդ է ասել, թե ով է կար դում այն: Կար ծեմ մոտ 500ի հաս նող 
բա ժա նոր դագ րու թյուն կա: Հի մա փոր ձում են կայք կազ մա կեր պել օն
լայն, ավե լի հա սա նե լի երի տա սարդ նե րին: Ասեմ ձեզ՝ կար դա լու մշա
կույ թը Ֆրան սի ա յում չա փա զանց զար գա ցած է, մար դիկ շատ գրա գետ 
են այս տեղ, կա այդ մշա կույ թը: Դժբախ տա բար մա մու լը փոք րա նում է, 
մենք առաջ օրա թերթ ու նե ինք՝ «Հա ռա չը», հի մա «Նոր Հա ռաչն» է, 
բայց նույ նը չէ, և նոր սե րունդ նե րից շա տե րը հա յե րեն չեն կար դում, ես 
էլ եմ դժվա րու թյամբ կար դում, օրի նակ, եթե հե ռուս տա ա լիք լի նի, 
վստահ չեմ, որ շա տե րը կդի տեն, ռա դիո կա նաև»:

«Ֆրանս Ար մէ նի», «Նու վէլ Ար մէ նի» և «Նոր Յա ռաջ»: Ասոնք մեր 
հիմն ա կան թեր թերն են: «Ֆրանս Ար մէ նին» երկ լե զո ւով է, «Նու վէլ Ար
մէ նին» մի այն ֆրան սե րէ նով է, իսկ «Նոր Յա ռա ջը» հա յե րէ նով է, բայց 
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շա բա թա կան դրու թե ամբ հա տո ւած մը ու նի, որը ֆրան սե րէ նով է: Երեք 
ռա տի օ ներ ու նինք, որոնք կը գտնո ւին Փա րիզ, Լի ոն և Վա լանս: Իսկ 
«Ռա տիօ FM»ը այ սօր կը սփռո ւի թէ՛ Փա րի զի, թէ՛ Մար սէ յի և թէ՛ Նի սի 
վրա յով: Դժբախ տա բար, լրա տո ւա կան մի ջոց նե րը փո խո ւե ցան: Աւան
դա կան մա մու լը այ սօր կը տա րա ծո ւի ան մի ջա պէս հա մա ցան ցով: Մար
դիկ չեն կրնար ամի սով սպա սել թեր թին: Այս երև ոյ թը լուրջ ազ դե ցու
թիւն ու նի թեր թե րու ապա գա յին վրայ: Այս թեր թե րէն մէ կը ու նի իր 
տպա գիր ամ սա գի րը և իր կայ քէ ջը»:

«Նու պա րե ան գրա դա րա նը կը պատ կա նի Հայ կա կան Բա րե գոր
ծա կան Ընդ հա նուր Մի ու թե ան (ՀԲԸՄ): Այս գրա դա րա նը հիմն ո ւած է 
1928ին Պօ ղոս Նու պա րի կող մէ: Այս գրա դա րա նը ու նի 43000 գրքեր, 
թեր թեր, ար խիւ ներ: Կան այն պի սի թեր թի հա ւա քա ծո ներ, որ չէք կրնար 
գտնել նոյ նիսկ Երև ա նի գրա դա րան նե րուն մէջ: Ար խիւ նե րու մէկ մա սը 
Պո լի սէն եկած է Պատ րի ար քա րա նի կող մէ, որով հե տև անոնք մեծ ար
ժէք կը ներ կա յաց նէ ին և մա նա ւանդ Հայ կա կան ցե ղաս պա նու թե ան կը 
վե րա բե րէ ին: Օրի նակ՝ 1913 թո ւա կա նին հայ կա կան բնակ չու թե ան վի
ճա կա ցոյ ցի բնա գի րը այս տեղ կը գտնո ւի: Ան տո նե ան իր ամ բողջ կե
ան քը նո ւի րած է այս հե տա զօ տու թե ան և հա ւա քած է վե րապ րող նե րու 
վկա յու թիւն նե րը, որ այս տեղ կը գտնո ւին: Ասոր հա մար նախ կին գրա
դա րա նի տնօ րէն՝ Ղև ոնդ Գէ որ գե ա նը, որ յայտ նի պատ մա բան է և Ցե
ղաս պա նու թե ան մաս նա գէտ, գոր ծա ծած է այս հա րուստ նիւ թե րը: Ու
րեմն, այս գրա դա րա նը բա ցա ռիկ գրա դա րան մըն է հա յու թե ան հա
մար: Լրագ րող ներ, հե տա զօ տու թիւն ներ կա տա րող ներ, ծա գու մով հա
յեր ու սումն ա սի րու թե ան հա մար միշտ մեր գրա դա րա նը կ’այ ցե լեն:

Մենք գրքեր, գի տա կան հան դէս ներ կը տպագ րենք, ցու ցա հան
դէս ներ կը կազ մա կեր պենք: Ան ցե ալ տա րի Փա րի զի քա ղա քա պե տա
րա նին մէջ մեծ ցու ցա հան դէս մը կազ մա կեր պե ցինք, որը նո ւի րո ւած էր 
Հայ կա կան ցե ղաս պա նու թե ան 100ամե ա կին: Կրնամ ըսել, որ Եւ րո
պա յի և Ֆրան սա յի մէջ Հայ կա կան ցե ղաս պա նու թե ան նո ւի րո ւած ամե
նա մեծ ցու ցա հան դէսն էր: Ինչ կը վե րա բե րի գրա դա րան այ ցե լող նե
րուն, ան ցե ալ մթնո լոր տը, որ գո յու թիւն ու նէր այս հա մայն քին մէջ, 
դժբախ տա բար այ սօր չկայ: Հա յա խօս նե րը շատ էին, բայց այ սօր քիչ 
են: Ըն թեր ցող նե րուն թիւն ալ նո ւա զած է: Սա բնա կան է, բայց չենք 
կրնար պայ քա րիլ այս իրո ղու թե ան դէմ: Մի ա ժա մա նակ մենք կը փոր
ձենք յա ռաջ դի մել մեր գոր ծին մէջ և հի մա նոր կայ քէջ մը բա ցած էինք, 
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ուր մեր գոր ծու նէ ու թիւն ծա ւա լուն կեր պով ներ կա յա ցու ցած ենք: Մեր 
այս գրա դա րա նը գի տա կան ու սումն ա սի րու թե ան կեդ րոն դար ձաւ և 
եզա կի է ամ բողջ Եւ րո պա յի մէջ: Նոյ նիսկ թուրք հե տա զօ տող ներ յա
տուկ կ’այ ցե լեն այս գրա դա րա նը հե տա զօ տու թե ան հա մար: Ու նինք 
նա և Ամե րի կա յէն այ ցե լու ներ: Կը հա մա գոր ծակ ցինք Կիւլ պէ կե ան հիմ
նադ րա մի և ֆրան սա կան հա մալ սա րան նե րուն հետ: Կը փոր ձենք միշտ 
մեր կա պե րը ըն դար ձա կել: Օրի նակ՝ գալ շա բաթ պի տի այ ցե լեմ Հա
յաս տան՝ Ազ գա յին գրա դա րա նին կող մէ կազ մա կեր պո ւած գի տա ժո ղո
վին մաս նակ ցե լու հա մար: Ու րիշ կեդ րոն ներ ալ, որոնց հետ կը հա մա
գոր ծակ ցինք: Լի ո նի մօտ Տե սին գիւ ղա քա ղաք մը կայ, որ տեղ վեր ջերս 
հայ կա կան փոք րիկ գրա դա րան մը հիմն ադ րո ւե ցաւ:

Բա րե գոր ծա կան մի ու թիւ նը ու նի իր դպրո ցը, դա սա խօ սու թիւն ներ 
կը կազ մա կեր պէ, երաժշ տա կան մրցոյթ ներ կը կազ մա կեր պէ: Հա յաս
տա նի մշա կու թա յին հարս տու թիւ նը աւե լի կով կա սե ան ժա ռան գու
թիւնն է, իսկ մե րը Օս մա նե ան ժա ռան գու թիւնն էր, որը հայ կա կան էր: 
Մեր մէջ գի տակ ցու թիւ նը կայ, բայց մշա կոյ թը պահ պա նե լու խնդիր 
կայ: Այս տե ղի հա յը չու նի լե զուն կի րա ռե լու տեղ և մի ջա վայր, որը հիմ
նա կան խնդիրն է: Ատոր հա մար չի փոր ձեր հա յե րէ նը իր ամէ նօ րե այ 
լե զուն դարձ նել: Դպրո ցին մէջ հա յե րէն կը սոր վիս ու կը խօ սիս, բայց 
դպրո ցէն դուրս չեն խօ սիր»:

«Իսկ որ ասում եք՝ հա մախմ բել է պետք, ո՞ր կե տերն են, որ այդ 
տար բեր խմբե րի մարդ կանց կա րող են հա մախմ բել, դա եկե ղե ցի՞ն է, 
թե՞ դա դպրոցն է, ուր մի ջա վայ րը պի տի ծա ռա յի հա մախմբ մա նը: Ավե
լի շատ նրանք, որ վա ղուց եկել էին Պոլ սից կամ այլ վայ րե րից, շատ 
զար գա ցած էին, մշա կույ թի մա սին բա վա կա նին տե ղե կու թյուն ներ ու
նե ին և կա րո ղա ցան փո խան ցել, քիչ թե շատ, հե տո իրենց զա վակ նե րը, 
ինչ պես ես, կա րո ղա ցանք փո խան ցել, ինչ որ կա րող էինք, երբ որ սկսե
ցինք աշ խա տել ավե լի դժվար էր, այս պես մենք մեզ սո վո րե ցինք, հե տո 
ավե լի հեշտ էր»:

«Եկե ղե ցին կա ռուց վել է այդ ժա մա նակ, դրա հա մար այդ քան 
փոքր չափ սեր ու նի, և խոսք է գնա ցել ան գամ, որ կա րիք չկա այդ քան 
ծախս տես նել, այս տեղ այդ քան հայ չկա, ու պարզ չէ՝ կմնա՞ն, թե՞ չէ, 
ահա սա 10 տա րի հե տո ու րիշ պա տաս խան բե րեց, բայց Ֆրան սի ա յի 
ամե նա մեծ եկե ղե ցին էր, և մենք հի մա 20 եկե ղե ցի ու նենք Ֆրան սի ա յի 
տա րած քում, ամե նա մե ծը դա է, և հա մայնքն էլ ամե նա մեծն է, չնա յած 
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Մար սե լում, Լի ո նում ևս քիչ չեն եկե ղե ցի նե րը, էլի մեծ են, բայց ոչ այս 
չա փի: Ավե լի շատ նրանք, որ վա ղուց եկել էին, Պոլ սից կամ այլ վայ րե
րից, շատ զար գա ցած էին, մշա կույ թի մա սին բա վա կա նին տե ղե կու
թյուն ներ ու նե ին և կա րո ղա ցան փո խան ցել քիչ թե շատ, հե տո իրենց 
զա վակ նե րը, ինչ պես ես, կա րո ղա ցան փո խան ցել, ինչ որ կա րող էինք, 
երբ որ սկսե ցինք աշ խա տել՝ ավե լի դժվար էր, այս պես մենք մեզ սո վո
րե ցինք, հե տո ավե լի հեշտ էր»:

Հայրենիքիներկայությունըգաղութում
«Ար տա քին քա ղա քա կա նու թե ան պա րա գա յին, եթէ Սփիւռք մը ըլ

լա լով, քա ղա քա կա նու թե ան վրայ ծան րու թիւն կայ Հա յաս տա նի վար
չա կար գին վրայ, ու րեմն Սփիւռ քի ղե կա վար նե րուն հետ պէտք է ծրա
գիր մշա կել: Մի այն բո ղո քե լը իմաստ չու նի: Իրար ինչ պէ՞ս պի տի ամ
բող ջաց նենք և ոչ թէ հա կա սենք: Ասի պէտք է նկա տի առ նո ւի: Պէտք է 
գիտ նանք, թէ տա րի յե տոյ որ տեղ եր թալ կ’ու զենք, ինչ պէ՞ս կրնանք 
առա ջա նալ, ի՞նչ են կա րև որ խնդիր նե րը և ի՞նչ ձև ով: Նոյ նիսկ եր բեմն 
հա ւա սա րակշ ռե լու հա մար պէտք է դիտ մամբ հա կա սա կան ոճեր ստեղ
ծել, բայց խորհր դակ ցե լով պէտք է ճամ բայ մը որ դեգ րո ւի, ուր մի ա սին 
քայլ պէտք է առ նել»:

«Դրան պետք է նպաս տի այն հան գա ման քը, որ ֆրան սի ա ցի բո
լոր քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը իրենց հրա պա րա կա յին խոս քում միշտ 
ասում են, որ հայ հա մայն քը կամ ֆրան սա հա յու թյու նը կամ Ֆրան սի ա
յի՝ հայ կա կան ծա գու մով քա ղա քա ցի նե րը ին տեգր ման լա վա գույն օրի
նակն են Ֆրան սի ա յում, որով հե տև մեծ մա սը ին տեգր ված է, և հայ րե
նիք է հա մա րում Ֆրան սի ան, իսկ նրանց փոքր մա սի նպա տա կը ոչ թե 
ի վնաս Ֆրան սի ա յին գոր ծել է, այլ Հա յաս տանՖրան սիա հա րա բե րու
թյուն նե րի լա վաց ման հար ցում կա մուրջ լի նե լու փաստն է, որ իրենց 
գոր ծու նե ու թյու նը մի ա ժա մա նակ ձեռն տու լի նի և՛ Հա յաս տա նին, և՛ 
Ֆրան սի ա յին, և՛ իրենք իրենց գոր ծո ղու թյուն նե րով պետք է ցույց տան, 
որ առա ջին տե ղում Ֆրան սի ա յի շա հերն են, ոչ թե Հա յաս տա նի, և 
իրենք ավե լի շատ չեն ցա վում մի երկ րի ճա կա տագ րով, որը այս պա հի 
իրենց հայ րե նի քը չէ: Բնա կա նա բար, Հա յաս տա նից նոր եկած նե րի 
խում բը ամեն կերպ փոր ձում է ար դա րաց նել իրեն, թե ին չու է եկել: Հին 
հա յե րը, օրի նակ՝ նույն SSAFը, ավե լի կշռա դատ ված մո տե ցում են ցույց 
տա լիս, ֆրան սի ա կան քա ղա քա կա նու թյունց ել նե լով: Այդ պատ ճա ռով 
Հա յաս տա նին ուղղ ված դիր քո րո շու մը ավե լի կա ռու ցո ղա կանխորհր
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դատ վա կան է: Nouvel d’Armenieն բա վա կա նին մեծ դեր ու նի… Լի ոն
Վա լան սում էլ հայ կա կան ռա դի ո ներ կան, կա նաև Մար սե լում, ու նաև 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով»:

«Դրա ստեղ ծու մը լաւ գա ղա փար է: Ու նինք Հա յաս տան և Սփիւռք, 
որոնք մեր ժո ղո վուր դի եր կու մասն են: Չեմ գի տեր, որ մէ՞կը աւե լի կա
րև որ է: Ինչ պէս վե րև ըսի, որ խօս քեր կա յին, որ Սփիւռքն ու Հա յաս տա
նը պի տի հա մա գոր ծակ ցէ ին, բայց օրո ւայ նա խա գահ Լև ոն ՏէրՊետ
րո սե ա նը ըսաւ, թէ դուք մի այն դրամ ղրկե ցէք և ու րիշ բա նով մի զբա
ղո ւիք: Ես ան ձամբ լսե ցի այս խօս քը: Սփիւռ քի և հայ րե նի քի փո խյա րա
բե րու թիւն նե րը այն քան կա րև որ են, որ կա րե լի չէ ար գի լել: Պէտք է 
իս կա պէս մտա ծել և մի ջոց ներ ստեղ ծել»:

«Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան ֆունկ ցի ան այն է, որ նա հայ րե նա
դար ձու թյուն կազ մա կեր պեր, և դա չսկսեր Ֆրան սի ա յից, որ գու մար
ներ ստա նար, այլ Լի բա նա նից, Սի րի ա յից, որ տեղ այ սօր մար դիկ գու
մար չու նեն, որ տոմս գնեն ու գան Հա յաս տան, նա էլ է մե րը, ոչ թե որ
տեղ գու մար կա, տե սե՛ք, Հրա նուշ Հա կո բյա նը վեր ջին ան գամ ե¡րբ է 
գնա ցել Սի րիա, Լի բա նան, երբ որ երևի Ասա դի հայրն էր նա խա գահ: 
Այդ նա խա րա րու թյու նը դրա մա շորթ ման տար բե րակ է, իմ կար ծի քով:

Ես «Սփյուռ քի նա խա րար» բա ռե րը չեմ սի րում, իմ նա խա րա րը չէ 
նա: Սփյուռ քի հետ կա պե րը տար բեր են, բայց ես չեմ ըն դու նում նա խա
րա րի, որը իմ երկ րի նը չէ, եր կիրս Ֆրան սի ան է, այս տեղ մո տե ցու մը 
ու րիշ է: Ես ժա մա նա կին ասել եմ, որ եթե ու զում են, որ Հա յաս տա նը 
լավ հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նա Սփյուռ քի հետ, պետք է նախ և առաջ 
մի այն իր գու մար նե րի հե տև ից չվա զի, սկզբից մի այն դա էր: Ինձ մի 
քա նի տա րի Ազ գա յին ժո ղով էին հրա վի րել, ես ասա ցի պատ գա մա վոր
նե րին, թե ին չու չեն տա լիս հինգ աթոռ Սփյուռ քին, խորհր դի պես թե
կուզ, սա նշան կլի նի, որ Սփյուռ քի գու մար նե րը չեք ու զում»:

Սփյուռք-հայրենիքկապերիանձնականբաղադրիչը
«Այս տեղ  հաս կաց վում են Ս փյուռ քի և Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու

ցիչ նե րի շփումն ե րի ժա մա նա կա յին (եր կա րա տև և կար ճա ժամ ետ) 
կտրված քը և վայ րը (Հա յաս տա նում, Ֆրան սի ա յում): Բո վան դա կա յին 
առու մով այդ մի ջանձ նա յին շփումն երն ու նեն ավե լի լուրջ հե տև անք, 
քան շփումն ե րը պե տա կան կամ սփյուռ քյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ղե կա վար նե րի մի ջև: Լի նե լով խիստ անձ նա կան տպա վո րու թյուն նե րի 
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ար դյունք՝ այդ շփումն ե րի հե տև անք ներն առնչ վում են նա խորդ փոր ձի 
և ստաց ված տե ղե կատ վու թյան բո վան դա կու թյան և այն տեղ ար տա
հայտ ված դիր քո րո շումն ե րի հետ:

Այն, ինչ պատ կե րաց նում են Սփյուռ քից այն կողմ, շատ չի փոխ վել, 
վե րա ցա կան Հա յաս տան, Արա րատ, բաս տուր մա և նուռ. այդ մա կար
դա կի վրա է, որով հե տև իրենք Հա յաս տա նում որ պես զբո սաշր ջիկ են, 
և երբ տես նում են ցույ ցեր, մտա ծում են, թե դա ին չի հա մար է, ես ասում 
եմ իրենց, որ 20 կի լո մետր Երև ա նից հե ռա ցիր և տես՝ կյանքն ինչ պես է 
դա դա րում, դու Երև ան ես գնա ցել, Գե ղարդ ես գնա ցել, մա քուր է, իր 
հա մար լավ է, իր հայ րե նիքն է, ար դեն ձև ա վոր վել են որո շա կի խա վեր, 
որոնք հատ կա պես քա ռօ րյա պա տե րազ մի, մի քա նի քա ղա քա կան գործ
ըն թաց նե րի, «Սաս նա ծռե րի» և այլ նի հե տև ան քով ասում էին, որ Հա
յաս տա նին պետք է պատ ժել, դա դա րեց նել դրա մաշ նորհ նե րը, ցույ ցեր 
են գու մա րում, և շատ քիչ մարդ է գնում ցույ ցե րի, ինչ պես եկե ղե ցի են 
շատ քիչ գա լիս, այն պես էլ ցույ ցե րին, եթե 100 հո գի ցույ ցին հա վաք վի, 
լավ է, ան շուշտ, հնա րա վոր է իրենք դրսից ղե կա վար ներ կամ ֆի նան
սա վո րող ներ ու նեն, որ այդ ամե նը տե ղի ու նե նա. հա մե նայն դեպս, 
մար դիկ ար տա հայ տում են իրենց բո ղո քը Հա յաս տա նում տի րող ներ
քա ղա քա կան իրա վի ճա կի հան դեպ: Իսկ ինչ վե րա բե րում է այն հար
ցին, թե հա յաս տան ցի նե րից ինչ պատ կե րա ցում ու նեն, մի քիչ տա րի
քով տղա նե րը, կո ղա կից չգտած, միշտ հա յաս տան ցի աղ ջիկ ներ են 
փնտրում, իրենց հա մար հա յաս տան ցին դեռ անա ղարտ, տնա վա րի, 
հա վա տա րիմ և կա րև ո րը՝ հա մեղ է պատ րաս տում, ըն տա նի քի աղ ջիկ 
է: Կա այդ մո դե լը, շատ գո վե լի է, Հա յաս տա նի աղ ջիկ նե րը, այս տե ղի 
հա մե մատ, շատ գե ղե ցիկ են, խնամ ված, ին չը աչք է ծա կում, այդ պի սին 
են նաև իտա լու հի նե րը, դրա հա մար ֆրան սի ա ցի տղա նե րը նաև նախ
ընտ րում են նրանց: Տղա նե րը այդ տպա վո րու թյու նը չեն թող նում, 
իրենց ռա բիզ կեր պա րը այս տեղ չի ըն դուն վում, անխ նամ, սև հա գած և 
այլն, տե ղի է ու նե նում այդ խա վի նվաս տա ցում, չնա յած այդ խավն էլ 
ինչ որ դե րա կա տա րում ու ներ Հա յաս տա նում ինչոր հար ցե րում, բայց 
դե...: Մեկ տե սա կի հա րա բե րու թյուն չկա, տար բեր են. կան, որ եր բեք 
Հա յաս տա նում չեն եղել և գան գատ վում են, կան ու րիշ ներ, որ բա վա
կա նին գնա ցելեկել են, բայց հու սա խաբ եղան, մա նա վանդ այդ ան կա
խու թյան օրե րին, չնա յած շա տե րը, որ ուղ ղա կի գնում են որ պես զբո
սաշր ջիկ, լավ տպա վո րու թյուն են ու նե նում, ով քեր ինձ նման հա ճախ 
են լի նում՝ լավ պատ կե րա ցում ու նեն: Եր կի րը, որ դժվա րու թյուն ներ ու
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նի, եր կիր, որ կորց նում է իր բնա կիչ նե րին, եր կիր, որ խնդիր ու նի Ղա
րա բա ղի հետ կապ ված, այ սինքն՝ մեզ հա մար կա րև որ հար ցերն են, 
մին չև օրս լու ծում չու նեն, հի մա մյուս պատ կեր նե րը հա ճե լի են, նա յած 
ինչ հա րա բե րու թյուն ներ ու նեն իրենց ժո ղովր դի կամ ծա նոթ նե րի հետ»:

«Յա րա բե րու թիւն ներ կան: Ես երեք տա րի է, որ այս տեղ կ’աշ խա
տիմ: Նախ կին տնօ րէ նը՝ Ռո մենտ Գէ որ գե ա նը, շատ ըն կեր ներ ու գործ
ըն կեր ներ ու նի Հա յաս տան և յա ճախ կ’այ ցե լէ Երև ան: Յու սամ կը զար
գա նայ այս կե պը: Ես ալ, իմ հեր թիս, պի տի այ ցե լեմ Հա յաս տան, նոյ
նիսկ Հրանդ Տին քի հիմն ար կի հետ գոր ծու նէ ու թիւն պի տի ծա ւա լեմ: 
Բայց ես կ’ու զեմ մնալ գի տա կան աս պա րէ զէն ներս, որով հե տև կը 
կար ծեմ, որ այս գրա դա րա նի ար ժէ քը գի տա կան է և կ’ու զեմ յա րա բե
րու թիւն ներ զար գաց նել պատ մու թե ան ինս տի տու տին հետ: Զա նա զան 
բա րե կա մա կան կա պեր ու նիմ, բայց պաշ տօ նա կան յա րա բե րու թիւն
ներ»:

Ֆրանսահայերիբարեգործականգործունեությունը
«Միւս կող մէ այ սօր կան կա րև որ կազ մա կեր պու թիւն ներ, որոնք 

լաւ յա րա բե րու թե ան մէջ են Հա յաս տա նի հետ: Օրի նակ, «Հա յաս տան» 
ֆոն տը կը գոր ծէ Ղա րա բա ղի հա մար: Կան այն պի սի կազ մա կեր պու
թիւն ներ, որոնք իրենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ու նին Հա յաս տա նի մէջ՝ 
ՀՕՄը, Օգ նու թե ան Խա չը, Բա րե գոր ծու թե ան մի ու թիւ նը (ՀԲԸՄ): Կա
պե րը ստեղ ծո ւե ցաւն բայց չստեղ ծո ւե ցաւ սիս թե մա տիկ մե խա նիզ մի 
կա ռոյ ցը, որ պէս զի Սփիւռ քը օգ տա գոր ծո ւէր Հա յաս տա նին որ պէս օգ
նու թիւն և Հա յաս տա նը իր կար գին Սփիւռ քի գո յա տև ման գրա ւա կան»:

«Մենք Հա յաս տա նի մեջ զգանք, որ ու զում են ավե լի խոր լի նեն 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ան շուշտ, Սփյուռ քը կա րող է մեկ ուղ ղու թյուն ու
նե նալ, որ կա րող է կող քից անել այն, ինչ պե տու թյու նը չի կա րող անել»:

Սփյուռքիմասնակցությանխնդիրը
Հայաստանիքաղաքականկյանքում
«Սփիւռ քէն պէտք չէ պա հան ջել, որ պէս զի մի ջամ տէ Հա յաս տա նի 

ներ քին քա ղա քա կա նու թե ան, բայց Սփիւռ քը կրնայ շատ առա ւե լու
թիւն ներ ու նե նալ Հա յաս տա նի հա մար, որով հե տև ոչ թէ աւե լի խե լա ցի 
ենք, այլ պար զա պէս ու րիշ աշ խար հա յե ացք ու նինք: Ինչ կը վե րա բե րի 
կա ռա վա րու թե ան, ղե կա վա րու թե ան, քա ղա քա կան մօ տե ցումն ե րու, 
ու նինք նա և փոր ձա ռու թիւն մը, որ մե զի ցոյց տո ւած է, թէ ինչ պէս կրնայ 
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ստեղ ծել արևմ տե ան ձև ի կա ռա վա րու թիւն մը, երբ որ Հա յաս տա նը 70 
տա րի շա րու նակ Սո վե տա կան Մի ու թե ան իշ խա նու թե ան կա ռա վա րա
կան ձև ի տակ ապ րած էր: Կրնանք շատ մեծ օգ տա կա րու թիւն ու նե նալ 
այս գծով: Կրնանք նա և օգ տա կար ըլ լալ դաս տի ա րակ չա կան մի ջոց նե
րը առա ջար կե լով, ոչ թէ մեր կող մէ, այլ կա ռա վա րա կան շրջա նակ նե րու 
մէջ մեր ծա նօթ փոր ձա գէտ նե րը կրնան: Իմ անձ նա կան կար ծիքս հե տե
ւե ալն է. նախ քա ղա քա ցի ըլ լալ ի՞նչ կը նշա նա կէ: Կը ծնիք երկ րի մը մէջ, 
կը մեծ նաք, կը մաս նակ ցիք այդ երկ րին բո լոր օրէնք նե րուն, պար տա
կա նու թիւն ներ ու նիք, կը քո ւէ ար կէք կամ կը քո ւէ ար կո ւիք, կ’ընտ րո ւիք, 
ընտ րող կը դառ նաք, ղե կա վար կը դառ նաք, հոն կ’ապ րիք: Եթէ ընտ
րած էք այդ երկ րին մէջ ապ րիլ, դուք իրա ւա ցի էք, այդ երկ րի քա ղա քա
կա նու թե ան գա ղա փար նե րուն հա մար մաս նակ ցե լու, պայ քա րե լու: Ես 
այ սօր մի մի այն դի տող մը կրնամ ըլ լալ Հա յաս տա նի ներ քին քա ղա քա
կան կե ան քին: Ես եր բեք իմ ան ձիս իրա ւունք չեմ տար մաս նակ ցե լու 
ներ քին կե ան քին խառ նո ւե լու, որով հե տև ես այս տեղ ապ րած չեմ: Ես 
քա ղա քա ցի չեմ: Հա յաս տան եր թա լով, անձ նա գի րը վերց նե լով և Եւ րո
պա յի մէջ ապ րե լով՝ ինք զինքս եր բեք քա ղա քա ցի չեմ կրնար հա մա րել: 
Այո՛, հայ ենք, այդ տար բեր հարց: Բայց քա ղա քա ցի ըլ լա լու հար ցը ու
րիշ իրա ւունք ներ և ար ժէք ներ կը հե տապն դէ: Սփյուռ քը կա րող է առա
ջարկ ներ ներ կա յաց նել Հա յաս տա նին, որ պէս զի Հա յաս տա նի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը ներշն չո ւին և տե ղե ակ ըլ լան, թէ ինչ տե ղի կ’ու նե նայ 
արևմ տե ան շրջա նակ նե րու մէջ: Այս պի սով, անոնք կրնան բա րե փո
խումն եր կա տա րել Հա յաս տա նի մէջ: Հա յաս տա նը պէտք է նա և սոր վի 
ձեր բա զա տիլ այս ընտ րա կան խախ տումն ե րէն: Սփիւռ քի հա մար 
գլխա ւոր պատ ճառ նե րէն մէկն է սա, որը պատ ճառ կրնայ դառ նալ Հա
յաս տա նի հա մար տար բեր կար ծիք կազ մել»:

«Հա յաս տան ցի նե րը քննա դա տա բար են վե րա բե րում այս խնդրին, 
և առա ջին վե րա բեր մուն քը լի նե լու է ինք նար դա րաց նող գաղթ: Զգու
շա վոր է վե րա բեր մուն քը, որով հե տև լավ ին տեգր ված ֆրան սա հա յը 
գի տի Ֆրան սի ա յի հա սա րա կա կան կար գը և հա սա րա կու թյան լի ի րավ 
ան դամ է: Ֆրան սի ա յում ապ րող հա յը, կո պիտ ասած, սրտին մոտ չի 
ըն դու նում Հա յաս տա նի ներ քին քա ղա քա կան կյան քում տե ղի ու նե ցող 
իրա դար ձու թյուն նե րը: Իսկ կա ռույց նե րը, հենց նույն SSAFը, հայ տա
րա րու թյուն նե րով հան դես գա լիս են, փոր ձում են ոչ թե Հա յաս տա նի 
ներ քին կյան քին մի ջամ տեն, այլ խորհր դատ վու թյամբ, օրի նակ՝ հու լի
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սի դեպ քե րի հետ կապ ված, SSAFի հայ տա րա րու թյու նը շատ նեյտ րալ 
էր, որ իրենց խնդի րը ոչ մե կի կող մը չբռնելն է: Նույն Մու րադ Փա փա
զյա նը և Արա Թո րա նյա նը իրենց պար տա կա նու թյուն նե րը շատ լավ 
հաս կա նում են, և եր կար տա րի ներ նրանք դրա մի ջով ան ցել են, ու երբ 
որ ֆրան սի ա կան քա ղա քա կան հա մա կար գը լավ են պատ կե րաց նում, 
SSAFը ուղ ղա կի չէր կա րող Ֆրան սի ա յում հայ կա կան կա ռույց լի նե լով 
հան դերձ, ընդ դի մա դիր կեց վածք ըն դու նել, չէր կա րող ասել, որ ոս տի
կա նու թյան տա րածք մտնող մե կը կա րող է ճիշտ լի նել, մո տա վո րա պես 
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի պես նեյտ րալ դիր քո րո շում ու նի: Դա մո տա վո րա
պես կա րող է մի քա նի 10 հա զար մարդ լի նել, որոնք ինչոր կերպ եր
բևի ցե կապ են ու նե ցել հա մայն քա յին կա ռույց նե րի հետ: Հա յաս տա նի 
հետ կա պը հա մայն քա յին կա ռույց նե րի մի ջո ցով է լի նում կամ անձ նա
կան կա պե րի, եթե ինչոր մե կը ար մատ նե րի բե րու մով հե տաքրքր ված 
է Հա յաս տա նով, բայց մեծ մա սամբ այն կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
որոնք վերֆ րան սի ա կան են, օրի նակ՝ ՀԲԸՄն, Դաշ նակ ցու թյու նը, 
հնչա կյան նե րը, «Հա յաս տան» հիմն ադ րա մը և այլն, նրանք, որոնք հա
մա հայ կա կան բնույթ ու նեն և ինչ պես աշ խա տում են ԱՄՆում կամ Լի
բա նա նում, փոր ձում են նույն սկզբուն քով այս տեղ աշ խա տել և կա պը 
կա րո ղա նում են պա հել, իսկ այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որ հա մա
հայ կա կան ցանց չու նեն, զուտ ֆրան սի ա կան են, իրենք ար դեն Ֆրան
սի ա յի առանձ նա հատ կու թյամբ են գոր ծում՝ որ պես տե ղի մշա կու թա յին 
ասո ցի ա ցի ա ներ, որոնք պար տա դիր չէ, որ ընդ հա նուր հա մա հայ կա
կան ցան ցի մաս լի նեն:

Ֆրան սի ա յի ՀԲԸՄն է զբաղ վում, հատ կա պես երի տա սար դա կան 
կա ռույ ցը, որ ամա ռա յին գա ղութ ներ են կազ մա կեր պում և երե խա նե րի 
կամ երի տա սարդ նե րի տա նում են այն տեղ: Կան փոքր ասո ցի ա ցի ա
ներ, որ էլի փոքր խմբե րով գնում են Հա յաս տան, սահ մա նա մերձ 
շրջան նե րում իրենց նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տանք ներ են կա տա
րում, դպրոց են վե րա նո րո գում և այլն»:

«Ոչ թե խառն վե լու հա մար ներ քին կյան քին, բայց գո նե կկա րո ղա
նա օգ տա կար լի նել, ինչոր բա ներ կա րո ղա նա փո խել: Կամ ասա ցի՝ 
ին չու Սփյուռ քի թան գա րան չեք բա ցում, որ տե ղա ցի նե րը իմա նան ինչ
պի սին է Սփյուռ քի կյան քը, ինչ պես են ապ րել, մենք պետք է տե ղյակ 
լի նենք Հա յաս տա նից, իսկ իրենք ին չու չպի տի տե ղյակ լի նեն, և չէ՞ որ 
Հա յաս տա նում երեք մի լի ոն հայ կա, յոթ մի լի ոն՝ դրսում»:
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«Տար բեր ան կիւ նէ դի տո ւած՝ կան քա ղա քա կան, մշա կու թա յին, սո
ցի ալ և ըն տա նե կան յա րա բե րու թիւն ներ: Օրի նակ, մեր կազ մը 6 հո գի է, 
որոնց մէջ կան 1 հա յաս տան ցի, 1 ղա րա բաղ ցի, 1 պոլ սա հայ, 1 լի բա նա
նա հայ, 2 ֆրան սա հայ: Մեր յա րա բե րու թիւ նը մեր եր կու հա յաս տան ցի 
աշ խա տա կից նե րու հետ զուտ ըն տա նե կան յա րա բե րու թիւն ներ են»:

Հայաստանիվարածարտաքինքաղաքականության
ազդեցությունըհամայնքայինկյանքիվրա
«Քա ղա քա կան առու մով տար բեր կազ մա կեր պու թիւն ներ տար բեր 

յա րա բե րու թիւն ներ ու նին Հա յաս տա նի հետ: Օրի նակ՝ կազ մա կեր պու
թիւն ներ կան, որոնք հա մա ձայն են Հա յաս տա նի իշ խա նու թիւն նե րու որ
դեգ րած ներ կայ քա ղա քա կա նու թե ան հետ, իսկ ոմանք՝ ոչ, դէմ են:

Ան կա խու թե ան առա ջին օրէն ստեղ ծո ւե ցան ՍփիւռքՀա յաս տան 
հա մա գու մար ներ: Այն տեղ փոր ձո ւե ցան կա պեր հաս տա տել Հա յաս տա
նի և Սփիւռ քի մի ջև: Որո շո ւե ցան նիւ թեր, որոնց շուրջ պի տի ստեղ ծո
ւէր մի ա ցե ալ յանձ նա խում բեր: Իմ կար ծի քով սա, դժբախ տա բար, չյա ջող
ո ւե ցաւ, որով հե տև փո խյա րա բե րու թիւն նե րը նպաս տա ւոր են եր կուս
տեք: Միւս կող մէ՝ այ սօր կան կա րև որ կազ մա կեր պու թիւն ներ, որոնք 
լաւ յա րա բե րու թե ան մէջ են Հա յաս տա նի հետ: Օրի նակ, «Հա յաս տան» 
ֆոն տը կը գոր ծէ Ղա րա բա ղի հա մար: Կան այն պի սի կազ մա կեր պու
թիւն ներ, որոնք իրենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ու նին Հա յաս տա նի մէջ՝ 
ՀՕՄը, Օգ նու թե ան Խա չը, Բա րե գոր ծու թե ան մի ու թիւ նը (ՀԲԸՄ): Կա
պե րը ստեղ ծո ւե ցան, բայց չստեղ ծո ւե ցաւ սիս թե մա տիկ մե խա նիզ մի 
կա ռոյ ցը, որ պէս զի Սփիւռ քը օգ տա գոր ծո ւէր Հա յաս տա նին որ պէս օգ
նու թիւն և Հա յաս տա նը իր կար գին Սփիւռ քի գո յա տև ման գրա ւա կան»:

«Մենք Հա յաս տա նի մեջ զգանք, որ ու զում են ավե լի խո րը լի նեն 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ան շուշտ,Սփյուռ քը կա րող է մեկ ուղ ղու թյուն ու
նե նալ, որ կա րող է կող քից անել այն, ինչ պե տու թյու նը չի կա րող անել»:

«Սփիւռ քը կրնայ ազ դել Հա յաս տա նի վրայ, եթէ կա րո ղա նայ հա
մո զել այս օլի կար խա կան վար չա կար գը վե րա նայ: Որով հե տև այս հիմ
նա կան ազ դե ցու թիւնն է, որ սո ցի ալ իրա վի ճա կը չ’աճիր Հա յաս տա նին 
մէջ, այլ կը վատ թա րա նայ: Հա յեր կան, որոնք շատ կա պո ւած են Հա
յաս տա նին և կ’ու զեն ամէն տա րի այ ցե լել, բայց կան նա և այն պի սիք, 
ով քեր չեն զգար, որ Հա յաս տա նը իրենց եր կիրն է, որով հե տև այս մշա
կու թա յին իրո ղու թիւ նը չկայ այն տեղ: Երբ Հա յաս տան կ’այ ցե լեն, այն 
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մշա կոյ թը չեն զգար այն տեղ, որով հե տև կով կա սե ան մշա կոյթ է, պոլ
սա հա յե րու մշա կոյ թի նման չէ: Իսկ Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ոչ դրա
կան իրա վի ճա կը, դժբախ տա բար, նա և կ’ազ դէ իրենց վրայ:

Վեր ջերս Հա յաս տա նի ան կա խու թե ան 25ամե ա կը նշե ցինք: Մե
զի հա մար դա հպար տու թիւն է: Դա րե րու մեր երազն էր, և ձեռք բե րե
ցինք: Սո վե տա կան պե տու թե ան փլու զու մէն, ղա րա բա ղե ան ազա տա
մար տէն և երկ րա շար ժէն ետք ան կա խու թիւն ձեռք բե րե լը մեծ իրա գոր
ծում և հպար տու թիւն մըն է հա յե րուս հա մար: Ո՞վ կ’երև ա կա յէր, որ օր 
մը պի տի կա րո ղա նա յինք Սո վե տա կան Մի ու թե ան ոտ քի կանգ նիլ և 
ստա նալ մեր ան կա խու թիւ նը»:

«Ես չեմ սի րում եկե ղե ցուն վե րագ րել ազ գա պահ պան գոր ծու նե ու
թյուն, եկե ղե ցին ու նի հա վա տա պահ պան գոր ծու նե ու թյուն, քրիս տո
նեա կան առա քե լու թյուն, որի մեջ մնա լով մար դը չի կա րող ան մասն 
մնալ իր ազ գու թյու նից, իր էու թյու նից: Մար դիկ գա լիս ֆրան սե րեն են 
խո սում, ասում եմ՝ ցան կա ցած ֆրան սի ա կան կազ մա կեր պու թյուն գնա
ցեք, ան գամ նա խա գահ նե րը, ան գամ գի տա ժո ղովն ե րը ֆրան սե րե նով 
են անում, մի ակ տե ղը, որ հա յե րեն է խոս վում, մի ակ օա զի սը հայ կա
կան մնա ցել է եկե ղե ցին, որ ամեն ինչ հայ կա կան դեռ պահ պա նում ենք: 
Ամեն դեպ քում ես հա վա տում եմ, որ եթե եկե ղե ցին իր ճիշտ կոչ ման մեջ 
է, այդ ազ գա պահ պա նու թյու նը ինք նա բե րա բար եկող բան է, բայց հա
կա ռակ դեպ քում, եթե եկե ղե ցա կա նը կու սակ ցու թյան ճնշման տակ 
սկսի դա վեր նյու թել, քա ղա քա կան երանգ նե րով քա րոզ ներ խո սի ամեն 
կի րա կի, մեկմեկ կա րե լի է, հա վա տա ցյալ ներ կան, սի րում են այդ տե
սակ քա րոզ ներ լսե լը, որ չձանձ րա նան եկե ղե ցում, բայց եկե ղե ցին թող 
իր բուն առա քե լու թյու նը կա տա րի, որը հա վատ քի քա րոզ չու թյունն է»:

Վերադարձհայրենիք
«Ոչ, կա մի քա նի հո գի, որ օրի նակ Երև ա նում հար կա բա ժին ու նեն 

ինձ պես և հա ճախ են գնում, բայց իբ րև հայ րե նա դարձ չէ: Իմ ֆրան
սիա ցի ըն կեր նե րը, որ հարց նում են, թե իմ եր կի րը որն է, ես ասում եմ, 
որ եր կիրս Ֆրան սի ան է, ես այս տեղ եմ ծնվել, ու սում ստա ցել, բայց 
Հա յաս տա նը իմ սիմ վոլն է, որ պաշտ պա նում եմ, և իրենք այդ տե սա կե
տը լավ հաս կա նում են:

Դե պի Հա յաս տան նկատ վում է, իհար կե հոսք չի կա րե լի ասել, 
որով հե տև քիչ հատ ված է դա, ընդ որում՝ դրանք չոր րորդ սերն դի հին 
հա յերն են: Իմ իմա ցած օրի նակ նե րով կան, որ գնում են Հա յաս տան, և 
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հատ կա պես Ար ցախ գնա ցող ներ էլ կան՝ մշտա կան բնա կու թյան հա
մար»:

«Չի կա րե լի շա րու նակ քննա դա տել եր կի րը, քննա դա տել ղե կա
վար նե րին, այլ պետք է քննա դա տել ղե կա վա րու թյան ձև ը, որը նաև 
ղե կա վար նե րի պա տաս խա նատ վու թյունն է: Քա նի որ հա յե րի նոր 
մուտ քը եղել է Սի րի ա յից և Լի բա նա նից, կա պը այս երկր նե րի հետ ու
ժեղ է, և իրենք էլ որո շա կի ո րեն ֆրան սի ա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե
ցել: Լի բա նա նը մին չև հի մա էլ շատ ֆրան կո ֆոն եր կիր է: Այն լի բա նա
նա հա յե րը, որոնք 6070ական նե րից այս տեղ են, իրենք փաս տո րեն 
1ին, 2րդ սե րունդ ֆրան սա հա յեր են՝ լի բա նա նա հայ ար մատ նե րով, և 
ավե լի շատ գնում են Լի բա նան, քան Հա յաս տան, որով հե տև բա րե
կամն ե րը Լի բա նա նում են»:

«Այն մա սը, որ չեն ու զում ին տեգր վել, որ դառ նա ֆրան սի ա ցի, 
կամ որ պես զի իրենց սե րունդ նե րը չդառ նա ֆրան սի ա ցի, նրանց մի 
մա սը հայ րե նա դարձ վում է Հա յաս տան և Ար ցախ: Հա ջող դեպ քեր կան 
այս առու մով, վեր ջին օրի նա կը իմ ծա նոթ նե րից՝ չոր րորդ սերն դի մի 
հայ էր, որը գնաց Ար ցախ և նո րա բաց Թու մո յում գլխա վոր ադ մի նիստ
րա տոր է աշ խա տում»:

Վստահությանխնդիրը
«Բայց Հա յաս տա նում այդ երաշ խիք նե րը ոչ ոք չի տա լիս իրենց, 

նախ կին գյու ղատն տե սու թյան նա խա րարն էր այս տեղ՝ Սեր գեյ Երից
յա նը, մե կը հարց ուղ ղեց, որ ար դեն 20 տա րի է գու մար են ու ղար կում 
հա մա հայ կա կան հիմն ադ րա մին, ո՞ւր են գնում և ին չի՞ են ծա ռա յում այդ 
գու մար նե րը, ու նրա պա տաս խա նը, որ հի մա ժա մա նակ նե րը փոխ վել 
են, մենք այ լևս գու մար չենք ու զել Սփյուռ քից, մենք Սփյուռ քին ասում 
ենք, որ իրենք գան, և իրենք իրենց գու մա րը ներդ նեն Հա յաս տա նում: 
Ես Երի ցյա նին ասա ցի. «Պա րոն Երի ցյան, դուք Սա շիկ Սարգ սյան ֆե
նո մե նի հետ ծա նո՞թ եք, չէ, ասաց, ի՞նչ ֆե նո մեն է: Ասա ցի ՀՀ նա խա գա
հը Ձեզ կա սի, ասում է՝ մար դուն ճա նա չում եմ, պար զա պես ֆե նո մե նը 
չհաս կա ցա, ասա ցի՝ ու րեմն ձեր բիզ նես նե րի մեջ 50 տո կոս ոչ ոք չի 
մտել, որ չեք հաս կա ցել, բո լորն էլ նույն կե րակ րա մա նից են օգտ վում:Ես 
իմ էու թյամբ ո՛չ ընդ դի մու թյուն եմ, ո՛չ քա ղա քա կան հար ցե րի մեջ եմ 
մտնում, ինձ հա մար սրտի ցավ է, որով հե տև իմ հա րա զատ նե րը այն
տեղ են ապ րում»:
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«Ի՞նչ է այ սօր Հա յաս տա նի վի ճա կը, իսկ ի՞նչ է հայ ժո ղո վուր դի նա
յո ւած քը Հա յաս տա նի և անոր կա ռա վա րու թե ան քա ղա քա կա նու թե ան 
վրայ: Շատ տխուր է: Ժո ղո վուր դը յու սա խաբ է: Ճիշդ չէ, որ յու սա խաբ 
ըլայ: 25 տա րի ներ ան ցած են մեր ան կա խու թե նէն, ճիշդ չէ, որ յու սա
խաբ ըլ լանք, այլ պէտք է հպար տա նա յինք: Որոշ մար զե րու Հա յաս տա
նը զար գա ցած է, բայց այդ բա ւա րար չէ: Տնտե սա կան պայ ման նե րը 
լա ւա ցան, բա ցի մե ծա մաս նու թե ան հա մար: Հա յաս տա նի գլխա ւոր 
հար ցե րէն են նա և ընտ րա կան խախ տումն ե րը, սո ցի ա լա կան հա ւա սա
րու թիւ նը…»:

«Եր բեմն Հա յաս տան կ’այ ցե լեմ և փո ղոց նե րու մէջ կը պտտիմ, կը 
զմայ լիմ շէն քե րու գե ղեց կու թե ան, աւ տօ նե րու շքե ղու թե ան: Սա օրի նակ 
Աբո վե ա նի մէջ է: Բայց երբ 10 մեթր առաջ կը քա լեմ, ար դէն իսկ սե փա
կան աչ քե րովդ աղ քա տու թիւ նը կը տես նես: Սփիւռ քէն այ ցե լող ժո ղո
վուր դը լաւ չի ճանչ նար, չի զգար իրա վի ճա կը: Կը բա ւա րա րո ւի մի այն 
հրա պա րակ, Օբե րա, Աբո վե ան քա լե լով: Վստահ եմ, որ այդ այ ցե լու 
հա յոր դի նե րը օր մը պի տի զգան իրա վի ճա կը, որ Հա յաս տա նը մի այն 
Հրա պա րա կը կամ Օբե րան չէ: Ֆրան սա հա յեր շատ դժգոհ են Հա յաս
տա նի իրա վի ճա կէն, սո ցի ա լա կան վի ճա կէն: Մեր նա խա րար նե րէն յա
ճախ կը լսենք, որ տնտե սա կան 10 տո կոս աճ տե ղի ու նե ցած է, բայց 
հա յե րը չեն ըն դու նիր այս երև ոյ թը»:
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Ընտր վել են այն փոր ձա գետ նե րը, որոնք ԱՄՆ են գաղ թել Լի բա
նա նից, Սի րի ա յից, Պարս կաս տա նից, Հա յաս տա նից և ԱՄՆի այլ նա
հանգ նե րից: Հաշ վի են առն վել նրանց մաս նա գի տա կան հատ կա նիշ
նե րը՝ լրագ րող ներ, ու սու ցիչ ներ, ազ գա յին կենտ րոն նե րի պա տաս խա
նա տու ներ և այլ ան ձինք, որոնք ու նեն հա մայն քում շփվե լու լուրջ փորձ 
և գա ղու թում դի տարկ վում են որ պես ազ գի այս հատ վա ծի մա սին բո
վան դա կա լից տե ղե կատ վու թյուն ու նե ցող գի տակ ներ:

Փոր ձա գետ ներ՝ ծննդա վայ րը՝ Իրան, Սի րիա, Լի բա նան, Հա յաս
տան, ԱՄՆ, Թուր քիա. տա րի քա յին շե մը՝ 27 – 60 տա րե կան. կրթու թյու
նը՝ բարձ րա գույն. ներ կա յաց նում են՝ Իրա նա հա յե րի մի ու թյուն, ՀԲԸՄ, 
«Հայ կա կան դպրոց» ՀԿ, Կրթա կան խոր հուրդ. փոխտ նօ րեն, մի ու թյան 
նա խա գահ, լրագ րող, վար դա պետ, խորհր դա տու, դպրո ցի տնօ րեն, 
գիտ նա կան:

Հար ցազ րու ցա վար ներ՝ Սյու զան նա Բար սե ղյան, Լու սի նե Տա նաջ
յան:

Հար ցազ րույց նե րը վար վել են 2013 թվականին Լոս Ան ջե լե սում:

Հարցազրույցներինյութեր

Ընդհանուրպատկեր
Փոր ձա գետ նե րի մեծ մա սը հա մա րում է, որ Լոս Ան ջե լե սում այ սօր 

բնա կու թյուն է հաս տա տել մոտ 600000 հայ: Պատ մա կա նո րեն, ըստ 
փաս տա ցի տվյալ նե րի, հա յե րը այս քա ղաք եկել են տար բեր ժա մա նա
կա հատ ված նե րում, նույ նիսկ մի մա սը՝ XIX դա րի վեր ջե րին: Հատ կա
պես Ֆրեզ նո յի հա յու թյու նը, որոնց մեծ մասն ան ցել է Լոս Ան ջե լես: 
Վեր ջին 50 տա րի նե րի ըն թաց քում գա ղու թը հա մալր վել է մի ջի նա րևել
յան քա ղա քա կան ան ցու դար ձե րի հե տև ան քով (Սի րի ա յի և Լի բա նա նի 
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ներ քին քա ղա քա կան իրա վի ճակ նե րը, լի բա նա նյան քա ղա քա ցի ա կան 
պա տե րազ մը, Իրա նի Իս լա մա կան հե ղա փո խու թյու նը), ինչ պես նաև 
նա խա խորհր դա յին Հա յաս տա նից, խորհր դա յին ան կա խու թյու նից հե
տո մե ծա թիվ մարդ կանց ար տա գաղ թով: «Հա մայն քի պատ կե րը տա
րեց տա րի փո փոխ վում է: Չեմ կա րող ասել դի մա գիծն է փոխ վում, սա
կայն կոս մե տիկ վե րա փոխ վում է: Կա լի ֆոռ նիա նա հան գի առա ջին եկ
վոր հա յե րը ֆրեզ նո հա յերն էին: Սա այն ժա մա նա կաշր ջանն էր, երբ 
Ֆրեզ նո յում դժվա րու թյուն ներ կա յին հո ղա գոր ծու թյան հետ կապ ված: 
1920 – 50ական թթ. Ֆրեզ նո եկած հայ ըն տա նիք նե րը, որ հո ղա գոր ծու
թյան հետ դժվա րու թյուն ներ ու նե ին կամ իրենց ապա գան հո ղա գոր ծու
թյամբ զբաղ վե լու մեջ չէ ին տես նում, եկան քա ղաք: Դրանք էին Սան 
Ֆրան ցիս կոն և Լոս Ան ջե լե սը. նրանք ապաս տան էին գտնում տար բեր 
ար վար ձան նե րում: 50ական նե րին ար դեն ռու սա հա յերն էին գա լիս 
Գեր մա նի ա յի կող մից և կոչ վե ցին «հի պի ներ»: Այս մար դիկ Հայ րե նա
կան մեծ պա տե րազ մի ժա մա նակ գե րի ներ էին Գեր մա նի ա յում, և երբ 
առիթ ու նե ցան դուրս գալ այն տե ղից, ուղ ղու թյուն վերց րին դե պի Հա
յաս տան, Ռու սաս տան, իսկ մի մասն էլ՝ Ամե րի կա: Ամե րի կա եկող հա
յե րի հոս քը սկսեց մե ծա նալ: Լի բա նա նի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը 
նոր թափ հա ղոր դեց դրան, և շատ լի բա նա նա հա յեր, սի րի ա հա յեր եկան 
Հո լի վուդ (սա հա մար վում է Փո լի և Ձախ Հա րու թի ժա մա նա կաշր ջան):

Հե տա գա յում անընդ հատ ու մեծ հոս քե րով սկսե ցին գալ հա յաս
տան ցի հա յե րը: Պարս կաս տա նից մե ծա մաս նու թյու նը եկել է 1970 – 80
ական թթ., Բեյ րու թից, հե տո նո րից սկսեց պա կա սել հոս քը, հե տո մե ծա
նալ. Պարս կաս տա նից 4 – 5 տա րի չէ ին թույ լատ րում դուրս գալ, վեր ջերս 
Սի րի ա յից շատ են գա լիս, եթե չեմ սխալ վում՝ թի վը հա սել է 10 հա զա րի»:

Փոր ձա գե տը նման հոս քե րի բազ մու թյու նը և ըն թաց քը բա ցատ
րում է ընդ հա նուր և առանձ նա կի գոր ծոն նե րով: Ընդ հա նուր պատ ճառ
նե րից մի քա նիսն է հա մա րում կլի ման, աշ խա տա տե ղի առ կա յու թյու նը, 
նպաստ նե րը, բա րե կամն ե րի ցան կու թյու նը մո տիկ ապ րե լու և այլն: 
«Նախ կլի ման է, նրա հար մա րու թյու նը, պաղ չէ և շատ տաք չէ, նպաս
տա վոր է: Այս եր կի րը հսկա յա կան և ու ժեղ եր կիր է, հնա րա վո րու թյուն
նե րի եր կիր է: Երկ րորդ՝ գոր ծի կա րե լի ու թյու նը, պայ ման նե րը, եթե մե
կը գա, ան պայ մա նո րեն ձև ով մը գործ կա րող է գտնել: Եր րորդ՝ պե տու
թյան տված նպաստ նե րը, թեև ամ բողջ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րով է 
ադի կա, բայց և կդյու րաց նե նաև այս տեղ: Ավե լին, ար դեն ձյու նա գնդա
կի է սկսել վե րած վիլ, ազ գա կան ներ, բա րե կամն եր իրար քա շում են, 
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բե րում են: Մար դիկ կեր թան Մի ջին Արև ելք կամ Հա յաս տան՝ իրենց 
ամու սի նը հոս կբե րեն: Այդ պես կսկսի մե ծա նալ գա ղու թը»:

Մի և նույն դեպ քում տե ղի գի տակ նե րը նկա տում են, որ չնա յած 
նրան, որ գա ղու թը իր քա նա կով ավե լա նում է, սա կայն շատ քիչ թվով 
էլ նվա զում է: «Մի փոքր շրջա նա յին փո փո խու թյուն ներ կան, այ սինքն՝ 
Հո լի վու դից գա լիս են Գլեն դել և մո տա կա քա ղաք նե րը՝ Բրբենք, Լակ
րա սեն տա, ըստ հնա րա վո րու թյան և ավե լի շատ Գլեն դե լից գնում են 
մո տա կա շրջան նե րը, որ տեղ ավե լի նպաս տա վոր է, որ տեղ վար ձերն 
ավե լի սա կավ են: Շա տերն էլ տե ղա փոխ վում են երե խա նե րին կրթու
թյուն տա լու հա մար: Գլեն դե լը գնա հա տում են ութ սու նից մին չև հար
յուր հա զար ժո ղո վուրդ»:

Մեկ այլ փոր ձա գետ որ պես ներ քին հոս քե րի պատ ճառ դի տար կում 
է ազ գա յին ինք նու թյան խնդի րը: Նա նշում է, որ շատ դեպ քե րում պար
տադ րան քով են գա լիս հա յե րը. «Են թադ րենք իմ երե խան ինչոր տեղ 
պետք է մե ծա նա և պետք է հա ճա խի ծնո ղի հա յե ցո ղու թյամբ հայ կա կան 
վար ժա րան»: Այդ տե ղա շար ժե րով է նա բա ցատ րում հա յե րի ներ կա յիս 
տա րաբ նա կե ցու մը և հե տա գա տե ղա շար ժե րը այս մե գա պո լի սի տա
րած քում: Նա հստակ տե ղե կու թյուն է տա լիս մե գա պո լի սի տա րած քում 
հա յե րի ոչ մի այն ներ կա տե ղա բաշխ ման, այ լև դրա շար ժըն թա ցի մա սին: 
«Հո լի վուդ որ ասում ենք, Լոս Ան ջե լե սի մաս նկա տի ու նեն, առան ձին 
մաս չէ, Լոս Ան ջե լե սի հա յու թյու նը մեծ մա սամբ կենտ րո նա ցած է Հո լի
վու դում, Հյու սի սա յին Հո լի վու դում, իսկ հա յե րի մնա ցած մե ծա մաս նու
թյու նը կա րե լի է գտնել Գլեն դե լի մեջ, ուր կգտնվի, ար դեն ինչ պես գի
տեք, մեր ՀՀ գլխա վոր հյու պա տո սու թյու նը:Դար ձյալ ոչ պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րի հա մա ձայն, բայց մո տա վո րա պես Գլեն դե լի բնակ չու թյան կե
սը հա յեր են: Այ սինքն՝ մենք խո սում ենք մո տա վո րա պես 80 – 100 հա զար 
հա յու թյան մա սին, որոնք կազմ ված են մեծ մա սամբ արև ե լա հայ զանգ
վա ծից Հա յաս տա նի, ին չո՞ւ չէ՝ նաև որոշ մա սը արևմ տա հայ է: Հյու սի սա
յին Հո լի վու դից դե պի արև ելք՝ Գլեն դել, կենտ րո նա ցած է արև ե լա հայ 
զանգ վա ծը: Ես պար զա պես կա սեմ, ոչ որ պես վի ճա կագ րա կան տվյալ
ներ, որ պես ազ գագ րա կան տվյալ ներ, ոչ որ պես հա յե րի ստո րա բա ժա
նում, որով հե տև Հա յաս տա նից եկած հա յը, Պարս կաս տա նից եկած հա
յը, Սի րի ա յից եկած հա յը, արևմ տա հայ և արև ե լա հայ նույն հա յերն են»:

«Եթե երի տա սարդն իր ուս ման բե րու մով գի տա կան կամ ու սում
նա կան մա կար դակ նվա ճած են, ապա ատոնք գոր ծի բե րու մով կմեկ
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նեն զա նա զան նա հանգ ներ, ուր որ իրենց հա մար հար մար գործ կա, 
իսկ պարզ ըն տա նիք ներ, որ պես զի ավե լի ապա հով եկամ տի աղ բյուր
ներ ու նե նան, կող քի նա հանգ նե րը` Կո լո րա դո, Արի զո նա, Նև ա դա, ուր 
փոք րա թիվ հայ կա կան հա մայնք ներ կան, եր բեմն կստաց վի այն պես, 
որ հոն ավե լի հար մար գոր ծը կըր նան ստեղ ծիլ, կփո խադր վին, բայց 
այս տե ղեն մաս սա յա կան շար ժում դե պի այլ տեղ չկա»:

«Այս պես. գա լիս են հաս նում շատ բա նե րի, քա ղա քա պե տի և այլ 
պաշ տոն նե րի: Նույն պես և Ռու սաս տա նի և Ամե րի կա յի հա յու թյու նը 
հարս տու թյուն է, և պետք է իմա նալ, թե ինչ պես ճիշտ օգ տա գոր ծել այն 
հա յու թյան նպա տակ նե րի իրա գործ ման հա մար»: Այս միտ քը ար ժե 
լրաց նել և ավե լի իմաս տա վո րել տե ղի հա յե րի տնտե սա կան իրա վի ճա
կի գնա հա տա կան նե րով, որոնք տա լիս են փոր ձա գետ նե րը: Սա կա
րևոր է նրա նով, որ այս ամե նա մեծ և ազ գի տար բեր շրջա նակ նե րում 
ամ րագր ված կար ծիք նե րում ամե նա հա րուստ գա ղու թի պատ կերն 
իրա կա նում այլ է:

Տնտեսականիրավիճակը
«Ես կա սեմ՝ մենք հա րուստ հա մայնք չենք, եթե հա մե մա տենք հրե

ա նե րի կամ մեկ այլ…, որոնք մեր նման եկել են: Պար սիկ հրե ա նե րը, որ 
հի մա Գլեն դե լում են, իրենք էլ նույն չափն են: Մեր հա յը, ասենք որ ու նե
նում է 100 հա զար դո լար, ին քը իրեն կո չում է հա րուստ, բայց հրե ան, 
երբ որ իր գրպա նից 5 մլն պա կա սում է, ասում է՝ ես ար դեն կոտր եմ 
ըն կել, աղ քա տա ցել եմ, սնան կա ցած եմ: Ամե նա կա րև ո րը մեր երի տա
սարդ նե րը բա րե կե ցիկ են: Շատ լավ են սո վո րում, հա մալ սա րան նե րում 
շատ մեծ առա ջա դի մու թյուն կա, 6 տո կո սով մեր հա մայնք նե րի երե խա
նե րը գնում են լավ կրթու թյուն են ստա նում, լավ էլ ռո ճիկ ներ են առ նում, 
ապա գան շատ փայ լուն է, բայց նրանք, որ նոր են եկել, 10 տո կոսն են, 
որ կա րող են ու նե նալ նպաս տա վոր պայ ման ներ: Մնա ցած 80 – 85 տո
կո սը հա զիվ կա րո ղա նում է, բայց դժբախ տա բար կա ռա վա րու թյու նից 
նպաստ ստա ցող նե րը, որ մի այ նակ նպաս տով են, նրանք շատշատ են: 
Երբ որ աշ խա տում են տա տիկ բե րել, ամեն տա տի կը (քա նի տա տիկ է 
թա ռել ծա ռին) 1000 – 1200 դո լար նպաստ է: Երեք – չորս տատ բե րում են, 
տա նը պա հում են, և մեծ տներ են առ նում էդ տա տիկ նե րի հա մար: Բայց 
տա տիկն է իրենց եկամ տի աղ բյու րը: Եղել է մի դեպք, երբ տա տի կը մա
հա ցել է, բայց չեն իմա ցել, և սրանք 5 տա րի նպաստ են ստա ցել: Կան 
հա յեր մի քա նի բնա գա վառ նե րում, որ լրիվ խայ տա ռա կու թյուն արե ցին, 
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մի այն հա յաս տան ցի նե րի մա սին չեմ խո սում: Առաջ սկսե ցին բեյ րու թա
հա յե րը և հա լե պա հա յե րը, ըն դա մե նը ոս կե րիչ են, իրանք զբաղ վում էին 
մեծ մա սամբ դրա նով: Կան հա յեր, որ կեղ ծել են կրե դիտ քար տե րը: 
Մին չև բռնվում են՝ ար դեն մի լի ոն ներ շա հել են: 100 հա զար տա լիս են 
փաս տա բա նին, մի 2 – 3 ամիս գնում են Դու բայ»:

«Այս տեղ հա յե րը ու նեն ձեր պատ կե րաց րած և չպատ կե րաց րած 
բո լոր մաս նա գի տու թյուն նե րը: Ե՛վ արև ե լյան, և՛ ավան դա կան արև ե
լյան մտա ծո ղու թյան մեջ, ինչ պես գի տենք, լա վա գույն մաս նա գետ նե րը 
բժիշկ նե րը, իրա վա բան նե րը, փաս տա բան նե րը, մա թե մա տի կոս նե րը, 
եր բեմն ֆի զի կոս ներն են: Այս տեղ շրջա նա վար տին երբ կտես նես, 
կհարց նես, կա սե՝ «Ես հի մա հա ճա խում եմ այս ինչ դա սե րին», կհարց
նես՝ «Ի՞նչ մաս նա գետ պի տի լի նես», կպա տաս խա նի՝ մի այն պի սի 
մաս նա գի տու թյուն, որը 20 տա րի քո մտքով չէր անց նի: Հա վա նա բար 
իրենք նոր սե րունդն են և ավե լի լավ կպատ կե րաց նեն աշ խար հը, քան 
մենք: Հի մա ամեն բան տար բեր է, բժիշ կը էլ նույն բժիշ կը չէ: Հի մա 
բժիշ կը կամ որևէ այլ հարգ ված մաս նա գի տու թյուն նե րը այդ քան չեն 
գնա հատ վում ինչ պես ժա մա նա կին, ներ կա սե րուն դը մտա ծում է ավե լի 
գործ նա կան և շա հու թա բեր կամ սի րե լի մաս նա գի տու թյուն նե րի մա
սին: Եվ ես դրան կողմ եմ: Հի մա կան նեղ մաս նա գի տու թյուն ներ, որոնք 
շատ ավե լի առա ջա դեմ են, ընդ հա նուր մաս նա գի տու թյուն նե րը ար դեն 
հին են, ինչ պես օրի նակ՝ հո գե բա նու թյու նը, որը, սա կայն, հի մա կա րող 
ենք բա ժա նել բազ մա թիվ ճյու ղե րի:

Առաջ ավե լի պրո ֆե սի ո նալ, ան հա տա կան ար հեստ ներ էին` շի
նա րա րու թյուն, ավ տո մե քե նա նե րի նո րո գում, ոս կեր չու թյուն, կոշ կա կա
րու թյուն և այլն: Դրանց հետ կար բժշկու թյուն, ին ժե նե րիա և այլն: Հե
տո սկսեց զար գա նալ ամե րի կյան հաս կա ցո ղու թյամբ աշ խա տան քա
յին դաշ տե րը, երի տա սար դու թյու նը սկսավ ճյու ղա վոր վել` տեխ նո լո
գիա նե րի, ար վես տի, ֆի նան սի մեջ, որոնք ընդ հան րա պես ո՛չ Հա յաս
տա նի մեջ, ո՛չ հա մայն քում…: Բայց վեր ջին տա սը տա րի նե րուն սկսած 
է զար գա նալ բան վո րա կան մա կար դա կը, հատ կա պես նո րեկ նե րի մոտ: 
Առաջ նո րեկ նե րը չէ ին մտնում ատանկ գոր ծե րու մեջ: Ասենք, տաք սի 
մե քե նա ներ վա րե լը, ավ տոլ վա ցու մը, փար քին գի, շեն քե րու շի նա րա
րու թյան բան վո րա կան աշ խա տանք, հե ռա վոր բեռ նա փո խադ րումն եր 
և այս պի սի մա կար դա կի գոր ծեր սկսած են շա տա նալ, հոգ նե ցու ցիչ, 
առող ջու թյա նը վնա սող աշ խա տանք նե րի մեջ սկսած է ժո ղո վուր դը 
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մտնել, որով հե տև պետք ու նի: Պետք է նաև գնա հա տան քով դի տել, որ 
մար դիկ մի քա նի տա րի փող են վաս տա կում, հե տո ավե լի լավ գոր ծի 
են անց նում: Հայ ժո ղովր դի նկա րա գիրն է, որևէ մեկն այդ վի ճա կի մեջ 
չի մնա, թեև ահա գին մեծ թվով հա յեր կան բա րե կե ցու թյան մա կար դա
կի վրա»:

«Վեր ջին 20 տա րի նե րին բա վա կան փոխ վել է պատ կե րը, քա նի 
որ այժմ երի տա սար դու թյու նը տար բեր է: Օրի նակ, եթե 20 տա րի առաջ 
հարս տա նա լու հա մար պետք է լի նե իր ոս կե րիչ, այժմ լրիվ այլ ուղղ վա
ծու թյուն է: Այժմ մեր երի տա սար դու թյու նը շատ տար բեր բնա գա վառ
նե րում է (բժշկա կան, փաս տա բա նա կան, օրեն քի….): Պետք է նաև նշել, 
որ աշ խա տում են պե տա կան կա ռույց նե րի մեջ՝ հատ կա պես նա հան
գա յին: Վեր ջինս, ան շուշտ, կապ ված է այն բա նի հետ, թե ար դյո՞ք 
տվյալ քա ղա քը հա յա շատ է, եթե այո, ապա աշ խա տող նե րի մեծ մասն 
էլ հա յերն են: Ռու սաս տա նում մի լի ո նա տե րեր երևի ավե լի շատ են, 
քան այս տեղ: Այս տեղ մեկ Քըրք Քըր քո րյան ու նենք, այն տեղ տա սը 
հատ կամ քսան հատ: Հե տո մի ջին կա րո ղու թյան հա րուստ նե րը ռու սա
խոս եր կիր նե րու մեջ ավե լի շատ են, քան թե Ամե րի կա յի մեջ: Ժա մա
նա կին եթե մե ծա հա րուստ ըլ լար մե կը, բա վա կա նին փող կու նե նա յին` 
ադի ըլ լա ոս կով կամ դրա մով հա վա քած կըլ լա, հատ կա պես Մի ջին 
Արև ելք կամ նույ նիսկ հի մա Ռու սաս տա նի կամ հետ սո վե տա կան շրջա
նի մար դիկ թղթադ րամ դի զե ցին իրենց սե նյակ նե րու մեջ: Ամե րի կա յի 
պա րա գա յին մար դոց ու նեց ված քը զե տեղ ված է ան շարժ կալ ված նե րու 
և … մար կե տի վրա, այ սինքն՝ ու նեց ված քը կաշ կանդ ված է, իրենցն է, 
բայց չի կա րող իր ու զած ձև ով գոր ծա ծել: Հատ կա պես, որ թե՛ կալ ված
նե րը, թե՛ …մար կետ նե րը վայ րի վե րումն ե րի մեջ են, մեկ էլ կտես նես, 
կորս ցուց: Եթե մե կը 300 մլն դո լար ու ներ տար բեր տե ղեր ներդ րում 
ըրած, իր ար ժե քը թուղ թի վրա 300 մլն է, բայց կտես նես հա ջորդ ամիս 
200 մլն է, հե տո բարձ րա նում, իջ նում է: Ու րեմն այն պես չէ, որ այս մար
դի կը հա վե լյալ գու մար ու նեն, որ մեծ նվի րատ վու թյուն ներ անեն: Նույ
նիսկ մե ծա հա րուստ նե րը բա վա րար վում են փոքր նվի րատ վու թյուն նե
րով: Եվ երկ րի տնտե սա կան այդ ձևը ժխտա կան իր բանն ու նի, կաշ
կան դում է, հա րուստ է, բայց հարս տու թյու նը բա նի մը չի ծա ռա յե լու, 
տրված է Ամե րի կա յի տնտե սու թյան բա րե կե ցու թյա նը: Բա վա կա նին 
հե տաքրք րա կան է նաև տե ղե կու թյու նը ձեռ նե րեց նե րի մի ջև գոր ծըն կե
րու թյան ազ գա յին գոր ծո նի մա սին: Պետք է շեշ տել հայ լի նե լու, լե զուն 



ԳԼՈՒԽՎԵՑԵՐՈՐԴ.ԱՄԵՐԻԿԱՅԻՄԻԱՑՅԱԼՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻՀԱՅԵՐԸ.ԼՈՍԱՆՋԵԼԵՍ 177

իմա նա լու օգու տը: Շա տե րը հա յու թյա նը կվե րա դառ նան հա յու թյան 
զանգ վա ծա յին ու ժի հա մար: Օրի նակ՝ Փոլ Քրքրյա նը, որ Լոս Ան ջե լե սի 
քա ղա քա պե տա րա նի ան դամ է, ամե րի կա հայ անձ մըն էր, հի մա հա յու
թյան եկավ, որով հե տև տե սավ, որ հայ կա կան քվեն իր ազ գա նու նին 
հա մար պի տի քվե ար կե, և ին քը սկսավ ծա ռա յել: Հի մա, ինք նա բե րա
բար, ոչին չեն հա րա զատ հա րա բե րու թյուն ներ զար գա ցան: Ան ձը որո
շեց ծա ռա յել այս խում բին, խումբն էլ որո շեց ծա ռա յել այս ան ձին: Կա
րող էր այդ հայ խում բը օտա րի հետ այդ հա րա բե րու թյուն նե րը մշա կել, 
բայց երբ որ հայ է, նա խընտ րու թյու նը նրան տրվե ցավ: Եվ այդ պի սի 
հա րա բե րու թյուն ներ շատ կան: Բիզ նես աշ խար հի մեջ մե կը իր քո վը 
գոր ծա վոր պի տի վերց նե, հայ կվերց նե: Կամ այս տե ղեն ու րիշ եր կիր 
առև տուր պի տի անե, փնտրում է մեկ հայ, որ վստա հե լի ըլ լա: Ժա մա
նա կին այդ վստա հու թյան հար ցը 100 տո կո սով էր, հի մա խախտ ված է 
ադի կա մի քիչ: Ժա մա նա կին հայ լի նելն ար դեն երաշ խիք էր, որ ապա
հով կըր նաք ըլ լալ, բայց հի մա խախտ վում է ադի կա: Ժա մա նա կա վոր 
հարց է ադի կա: Հա յը իր տե սա կով խար դախ, չա րա շա հող անձ չէ, իր 
ժա մա նա կա վոր պայ ման նե րու բե րու մով սայ թա քում է, իսկ սո վե տա
կան հա մա կար գը 70 տա րի այ լա սե րեց մեր ժո ղո վուր դը»:

Ազգայիննկարագրիպահպանությանհարցեր՝տեսակետներ
Փոր ձա գետ նե րի մեծ մա սը օտա րազ գի մի ջա վայ րում ազ գա պահ

պա նու մը դի տար կում է հե տև յալ հիմն ախն դիր նե րի լու ծումն ե րով՝  
ա) ազ գա յին լեզ վի պահ պա նու մը և դրա մի ջո ցով հա ղոր դակ ցու մը գա
ղու թի մեջ, բ) ազ գա յին նշա նա կա լի կա ռույց նե րի կազ մա կեր պու մը, 
գ) հա մայն քա յին մշա կույ թի զար գա ցու մը, դ) հայ րե նի քի հետ կա պի ամ
րապն դու մը: Առաջ նա կարգ խնդիր է ազ գա յին նշա նա կա լի կա ռույց նե
րի հար ցը՝ եկե ղե ցի, դպրոց, մշա կու թա յին կենտ րոն, կու սակ ցու թյուն
ներ և այլն: Այս առու մով փոր ձա գետ նե րը մի ա կար ծիք են՝ ըստ գե րա
կա յու թյան սահ մա նե լով այդ խնդիր նե րի լուծ ման հա ջոր դա կա նու թյու
նը: Առա ջի նը ազ գա յին կա ռույց ներն են, որոնք և պետք է հո գան մնա ցած 
ազ գա պահ պան խնդիր նե րի լու ծու մը: Այդ գոր ծըն թաց նե րի մա սին հա
ղորդ վող տե ղե կու թյուն նե րը և գնա հա տա կան նե րը ստո րև են:

Համայնքիկազմակերպություններիմասին
«1950 – 60ական թթ. որ պես պաշ տո նա կան հա մայնք ձև ա վոր վեց 

Մոն թե բե լո յի հայ հա մայն քը: Այս տեղ սկսե ցին զարկ տալ եկե ղե ցի նե
րին, դպրոց նե րին, կա ռուց վեց Եղեռ նի հու շար ձան: 60ական թթ.հե տո՝ 
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մին չև 80ական նե րը, հա յե րի թույլ հոսք կար դե պի Ամե րի կա, որոնց օգ
նում էր «Այն ճար» կոչ ված հա սա րա կա կան խմբակ ցու թյու նը. օգ նում էր 
հայ րե նա դարձ նե րին դուրս գալ Հա յաս տա նից Լի բա նա նի մի ջո ցով, 
այս տե ղից էլ ով քեր չէ ին ցան կա նում մնալ Լի բա նա նում, գնում էին 
տար բեր երկր ներ, այդ թվում՝ Ֆրան սիա, Ամե րի կա և այլն: Ան շուշտ, 
ցե ղաս պա նու թյու նը եղավ, և երբ այս տեղ ս տեղծ վեց ՀՕՄ կազ մա կեր
պու թյու նը, նպա տակն էր արևմ տա հայ գաղ թա կա նու թյա նը օգ նու թյուն 
ցու ցա բե րել: Ար դեն այդ ժա մա նակ սկսե ցին անել դրա մա հա վաք ներ, 
հայ կա կան Կար միր խա չը ևս սկսեց դրա մա հա վաք ներ անել նույն նպա
տա կով: Երբ տե ղի ու նե ցավ ցե ղաս պա նու թյու նը, մեր կազ մա կեր պու
թյան մի տու մը եղավ օգ նել, հա վա քագ րել որ բե րին, նրանց բնա կու թյան 
վայր ու կե րա կուր տալ, և այս գոր ծու նե ու թյու նը մինչ այ սօր շա րու նակ
վում է: Կենտ րո նա կան վար չու թյու նը մեկն է, բայց մենք ու նենք 27 մաս
նա ճյուղ, 14000 ան դամ: Այն մի այն կա նանց մի ու թյուն չէ, այ լև ար դեն 
տղա մար դիկ են ներգ րավ վել, սա կայն մե ծա մաս նու թյու նը կա նայք են: 
Մեր արևմ տյան շրջա նը թեև 100 տա րի առաջ կար, որ պես կենտ րո նա
կա նի մաս Նյու Յոր քի մեջ, 1984ին որոշ վեց ստեղ ծել նաև արև ե լյա նը: 
Պաշ տո նա պես 1984 թվա կա նին արևմ տյա նի մեջ ոչ շա հու թա բեր կազ
մա կեր պու թյուն ստեղծ վեց: Թեև մայր կազ մա կեր պու թյու նը գտնվում է 
Բոս տո նում: 1984ից ամեն տա րի ընտր վում են վար չու թյուն ներ, որոնք 
ստանձ նում են իրենց պար տա կա նու թյուն նե րը: Այս տեղ ու նենք 27 մաս
նա ճյուղ արևմ տյան ափի մեջ: «Լո ռին» վեր ջին մաս նա ճյուղն էր, որ 
ստեղծ վել է 3 տա րի առաջ: Ան շուշտ, անուն նե րը նվիր ված են մեր հայ
րե նի քի քա ղաք նե րին, պատ մա կան վայ րե րից են վերց ված: Մեր կազ
մա կեր պու թյան նշա նա բանն է՝ «Ժո ղովր դիս հետ, ժո ղովր դիս հա մար»: 
Այս տեղ սա հա մար վում է Հայ տուն, ցան կա ցած պա րա գա յում ան տուն 
մնա ցած նե րը հենց օդա նա վա կա յա նից գա լիս են այս տեղ: Ու նենք ըն կե
րա յին ծա ռա յու թյան գրա սե նյակ ներ, որի կենտ րոնն այս տեղ է: Այս տեղ 
գոր ծում են գաղ թա կան նե րի և առ հա սա րակ բո լո րի հա մար սո ցի ա լա
կան ծրագ րեր: Գոր ծում են դա սա րան ներ տա րի քա վոր նե րի հա մար, 
որոնք սո վո րում են անգ լե րեն և ամե րի կյան օրենք նե րը, քա ղա քա ցի ու
թյան օրենք նե րը: Ու նենք նաև հո գե բա նա կան աջակ ցու թյան կենտ րոն, 
բո լո րո վին անվ ճար է և պե տու թյու նից ֆի նան սա վո րում չի ստա նում, 
կազ մա կեր պու թյան մաս նա ճյու ղե րից է ֆի նան սա վոր վում: Այս օրե րին 
շատ սի րի ա հայ ըն տա նիք ներ ու նենք, որոնք գա լիս են հո գե բա նա կան և 
սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար»:
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«Դեռ փոք րուց ես Պարս կաս տա նում ազ գա յին գոր ծե րի մեծ սեր 
եմ ու նե ցել, կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեջ, հե տո մար զիկ՝ «Արա րատ» 
կազ մա կեր պու թյան մեջ և 71ից մին չև 79ը, որ վե րա դար ձել եմ, «Արա
րատ» կազ մա կեր պու թյան բաս կետ բո լի սեկ ցի ա յի, որ այն ժա մա նա կի 
ամե նա ու ժեղ սեկ ցի ան էր, պա տաս խա նա տուն էի: Այս տեղ գա լուց հե
տո Իրա նա հա յե րի մի ու թյու նը ար դեն կար 1956ին, և աշ խա տան քը 
այդ քան լայ նա ծա վալ չէր: 1999ից մին չև օրս նա խա գա հում եմ Իրա նա
հա յե րի մի ու թյու նը»:

«Հա մայն քի ինք նա կազ մա կերպ ման ուղ ղու թյամբ կան ան հա տա
կան և կազ մա կեր պա կան մա կար դակ ներ: Դրանց գոր ծու նե ու թյան 
գնա հա տա կան նե րը տար բեր են: Հի մա կազ մա կեր պա կա նը լավ վի ճա
կի մեջ չէ: Կազ մա կեր պու թյուն նե րու այս պես ասած կենտ րոն նե րը, 
դպրոց նե րը, մի ու թյուն նե րու սրահ նե րը և այլ բո լորն ալ ֆի նան սա կան 
պար տա մուր հակ նե րով ստեղծ ված են, անընդ հատ աշ խա տանք կա, 
դրա մա հա վաք կա, որ ադ պարտ քե րի ամ սա կան վճա րումն ե րը կա տա
րին: Ու րեմն մի ու թե նա կան աշ խա տան քի երեք քա ռոր դը ֆի նան սա
վոր ման հար ցե րով է: Ասոնց վրա եթե ավելց նեն նաև, որ այս գա ղու թը 
Հա յաս տա նին պետք է օգ նե, Սու րի ա յին պետք է օգ նե, իր պա պե նա
կան տու նի, շրջա նի, վայ րի տե ղե րուն օգ նու թյուն պետք է ցու ցա բե րե, 
ար դեն բազ մա չար չար գա ղու թի կվե րած վի: Հե տո միշտ նո րեկ եկող
ներ կան, միշտ գա ղու թի կա րիք նե րը շատ են` հաս նե լու նո րեկ նե րուն: 
Օրի նակ, փաս տո րեն, Լոս Ան ջե լե սը, որ խտաց ված հա յու թյուն ու նի, 
հա զիվ 8 տո կո սը աշա կեր տու թյան հայ կա կան դպրոց կեր թա: Պատ
ճա ռը ոչ թե ան է, որ չեն ու զեր, այլ նյու թա կան կա րո ղու թյու նը, որ այդ 
գու մա րը ամ սա կան հատ կաց նեն: Այ սօր հայ կա կան դպրոց նե րը տա
րեն 5 – 8 հա զար դո լա րի ծախս է, նույ նիսկ եթե զեղ չեր տրվին, դժվա
րու թյուն ու նի ծնողն իր զա վա կը ղրգե լու, ամի սը 300 – 500 դո լար տա լու 
դժվա րու թյուն ու նի, երբ որ ին քը մեկ սե նյա կա նոց տու նի մեջ կձգի, 
հատ կա պես նո րեկ նե րը: Իսկ անոնք, որոնք հին են, հոս գործ ու նեն, 
բար վոք վի ճա կի մեջ են, ատոնք ալ որոշ տո կոս պի տի ներ կա յաց նեն, 
ամ բողջ հա մայն քը չեն: Հա մայն քի ծան րակ շիռ մա սը մի ջին դա սա
կարգ և վար են: Մեծ է թիվն անոնց, որոնք ամե րի կյան հաս կա ցո ղու
թյամբ աղ քա տու թյան մա կար դա կի շե մից ցածր են կամ մոտ են: Մեծ է 
թի վը մի այ նակ մայ րե րով ըն տա նիք նե րու: Բազ մա թիվ՝ քա ղա քա կան, 
մշա կու թա յին, եկե ղե ցու շուրջ հա վաք ված, բայց ոչ միշտ եկե ղե ցա կան, 
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հայ րե նակ ցա կան, բայց ոչ միշտ հայ րե նա սի րա կան, շրջա նա վարտ նե
րի մի ու թյուն ներ, բայց ոչ մի այն սահ ման ված այդ դպրո ցով, մի ու թյուն
ներ են գոր ծում, որոշ նե րը՝ քիչ ծա վա լով, որոշ նե րը՝ շատ ծա վա լով: 
Կան մի ու թյուն ներ, որոնք իրենց 100ամյակն են նշում ար դեն և ու նեն 
տա րա ծում ամ բողջ աշ խար հի վրա: Կան մի ու թյուն ներ, որոնք ավե լի 
նոր են, 10ամյա կի հա զիվ պատ մու թյուն ու նեն: Ու նենք մի ու թյուն ներ, 
որոնց գոր ծե լա կեր պը սահ ման ված չէ որոշ բնա գա վա ռով, դրանք այն 
կազ մա կեր պու թյուն ներն են, որոնք ու նեն ավե լի վաղ պատ մու թյուն, ու
նեն ար տերկ րի և երկ րի փոր ձա ռու թյուն, հայ հին Սփյուռ քի և նոր 
Սփյուռ քի փոր ձա ռու թյուն: Այո, այ սօր մենք ու նենք նաև նոր Սփյուռք, 
որ կա ռուց վել է վեր ջին 40 տա րի նե րու ըն թաց քին: Ու նենք տար բեր՝ մի
այն մշա կու թա յին, ազ գա յին, կրո նա կան, մար զա կան մի ու թյուն ներ: 
Պատ կե րաց րա ծը հա րուստ գա ղու թը չէ: Եթե նույ նիսկ հարս տու թյուն 
կա, լավ չէ կազ մա կերպ ված, որ օգ տա կար ըլ լա թե՛ գա ղու թին, թե՛ առ
հա սա րակ: Ավե լի լա վը կըր նա ըլ լա, բայց չէ»:

Կրթականգործընթացը
Այդ գոր ծըն թա ցով զբաղ վում է գա ղու թի կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

մե ծա մաս նու թյու նը: Փոր ձա գետ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գտնում է, որ 
բա վա կա նին անհ նար է դի մա կա յել ազ գի այս հատ վա ծի ու ծաց մա նը, 
որով հե տև Ա մե րի կա յի մշա կույ թը «ձուլ ման կաթ սա» է: «Եվ դի մադ րե լը 
այս բա նին բա վա կան դժվար է, որով հե տև դպրոց նե րը ամեն տեղ 
անգ լե րեն է խո սակ ցու թյու նը, առ հա սա րակ ամեն տեղ, հե ռուս տա տե
սու թյու նը, որ ամեն օր ժա մե րով բաց է, անգ լե րեն է, գոր ծի մի ջա վայ րը 
անգ լե րեն է: Անգ լե րե նի գոր ծա ծու թյունն այն քան շատ է, որ հա յե րե նի 
գոր ծա ծու թյան տեղ չկա, բա ցի եթե կենտ րո նա ցած ասենք քա ղաք ներ 
են, ու նույ նիսկ հոս տեղ այդ պես է»:

Իսկ այս խնդի րը, ըստ հարց ված նե րի, ամե նա կա րև որն է հա յա
պահ պան գոր ծե րում: Այս պես՝ «Հա յու թյու նը, ճիշտ է, մի այն հա յե րեն 
լե զու կամ խո սել չէ, սա կայն հա յու թյու նը կսկսվի և կամ բող ջա նա հա յե
րեն խո սե լով: Եվ այն ծնող նե րը, որոնք գի տեն հա յե րեն, չեն օգ տա գոր
ծիլ հա յե րե նը, և ոգին չեն ներ մու ծում երե խոց մեջ: Պի տի խնդրե ինք 
ան պայ ման, վերս տին դի մել այդ ազ դե ցիկ մի ջո ցին՝ լեզ վին, որը եր
բեմն նաև ան գի տակ ցա բար կգոր ծե և տա րի նե րու ըն թաց քին և ոգի 
կձև ա վո րե: Հի մա ասենք թե Հա յաս տա նեն եկած զանգ վա ծի զա վակ
նե րը, որ հան րա յին դպրոց են գնում, հա յա խոս են, բայց հա յե րեն գրել
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կար դալ չգի տեն: Չեմ ասում, որ մյուս զանգ վա ծի բո լո րի զա վակ նե րը 
հա յե րեն գրելկար դալ գի տեն, բայց գո նե հայ կա կան դպրո ցի մեջ են, 
որոշ բա նով կծա նո թա նան»:

«Ամե րի կա յի մեջ կա գրե թե նույն հա մա կար գը, որ կար խորհր դա
յին շրջա նում՝ պե տա կան հո գա ծու թյան տակ գտնվող անվ ճար կրթա
կան հա մա կարգ: Կան նաև այս պես կոչ ված սե փա կան կրթա կան հիմ
նարկ ներ, և հայ կա կան նե րը կմտնեն երկ րորդ խմբի մեջ: Սե փա կան չի 
նշա նա կում, որ պատ կա նում է ինչոր ան ձանց, այլ պատ կա նում է մեր 
ազ գա յին կա ռույց նե րին: Այս հիմն արկ նե րի մեջ ըն դուն ված է, որ և՛ ու
սումն ա կան, և՛ կրթա կանդաս տի ա րակ չա կան մա կար դա կը շատ ավե
լի տար բեր է, քան հան րակր թա կա նում: Դրա հա մար մար դիկ կնախ
ընտ րեն սե փա կան դպրոց ներ հա ճա խեն իրենց երե խա նե րը, չնա յած 
որ դրանք վճա րո վի են»:

«Վատ կողմ կա այս տեղ մեկ, որ հա յե րի թվի մոտ 90 տո կո սը չի 
գտնվի սե փա կան դպրոց նե րում, այլ գտնվում է հան րակր թա կան 
դպրոց նե րում: Լավ կող մը այն է, որ բո լոր դպրոց նե րը սե փա կան, չնա
յած որ վճա րո վի են, տա լիս են լա վա գույ նը մեր աշա կերտ նե րին և՛ ու
սումն ա կան, և ՛դաս տի ա րակ չա կան բնա գա վառ նե րի մեջ: Եվ մեր 
դպրոց նե րի շրջա նա վարտ նե րը կըն դուն վին լա վա գույն հա մալ սա րան
նե րը: Եվ այդ վճա րումն ե րը բո լո րո վին չեն փա կում այն նյու թա կան կա
րիք նե րը, որ ու նեն դպրոց նե րը: Բա րե գոր ծու թյուն նե րի մի ջո ցով են կա
րո ղա նում լու ծել այս խնդիր նե րը: Այս դպրոց նե րը հիմն վել են շատ վա
ղուց վրան նե րի վրա, իսկ այ սօր կա այս ամե նը»:

«Բո լո րը ու զում են այդ անել, բայց եր կու ուղ ղու թյուն կա. նախ, 
հա յե րեն լեզ վի ծա նո թաց ման հարց և օգ տա գործ ման հարց գրե լով ու 
խո սե լով, մշա կույթ ար տադ րե լով, հե տո կա գի տակ ցու թյան հար ցը: Ես 
կար ծեմ, որ շատ աշ խա տանք պետք է տա նենք, որ գի տակ ցու թյան բա
ժի նը 90 տո կո սով հա ջո ղի»:

«Հայ կա կան դպրոց ներն են հայ երե խա նե րին իրենց մայ րե նի լե
զուն ծա նո թաց րել և դա սա վան դու թյուն ներ, չնա յած սահ մա նա փակ
ված է. Կա լի ֆոռ նի ա յի և՛ այս մա սում, և՛ մար զա կան ցան ցե րը բա րե գոր
ծա կան (հո մե նենթ մե նը), և՛ նույն պես հնչա կյան նե րի ու րեմն մար զա
կան խում բե րը, դրանք են, ես կար ծում եմ, հիմն ա կան, որով հե տև մե
ծա մաս նու թյու նը հա յե րեն չի կա րո ղա նում խո սել, կամ չի խո սում: Բայց 
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նրանք էլ, որ հա յոց դպրոց են գնում, օրի նակ՝ իմ 2 երե խա նե րը, որոնք 
դրանց մեջ են, իրա վունք չու նեն անգ լե րեն խո սեն, այ սինքն՝ չեն էլ խո
սում, որով հե տև եթե անգ լե րեն խո սեն, իրենց չեն պա տաս խա նի: Տա
նը խո սում են հա յե րեն, բայց մե ծա մաս նու թյու նը, երբ որ պետք է ար
տա հայտ վեն, շատ դժվա րու թյամբ են ար տա հայտ վում, և պետք է անգ
լե րե նով ար տա հայտ վեն, բայց, իմ կար ծի քով, այդ քան էլ կա րև որ չի, որ 
լե զուն հա յե րե նով, ասում եմ, եթե չի իմա նում կամ չի սո վո րում, իս կա
պես, հա յա, ու նենք շատ, որ հա յե րեն չեն խո սում, բայց ինձ նից էլ շատ 
ավե լի ու ժեղ հա յեր են: Լավ գոր ծեր են անում, ամեն ձև էլ նվիր ված են: 
Մի օրի նակ ասեմ, որ վեր ջերս բաս կետ բո լի խումբ էի տա րել, նրանց 
մեջ ու նե ինք 3 հո գի, 1/8րդը հայ է, որով հե տև շատ լավ են: Նրանց մեջ 
Ար սե նը, որ նա յում ես, լրիվ բաց գույ նի մա զե րով է, ասում ես՝ ամե րի
կա ցի է, բայց որ ոտ քը շար ժում է, ասում ես սա հայ է, նրա մեջ ամեն 
ձևի հայ րե նա սի րու թյուն կա, չի նշա նա կում, որ հա յե րեն չի խո սում, 
պետք է տես նես՝ ինչ պես է ռես տո րա նում հրճվում, ինչ պես է ու րա խա
նում, որ Երև ա նում է, Հա յաս տա նում է: Անընդ հատ ասում է՝ երբ ենք 
գնում Ղա րա բաղ, շատ սի րուն տեղ է: Գնանք մի քիչ էն սա րե րում 
ճռտիկ անենք, բան անենք: Սա իմ տե սա կետն է: Չեմ ասում չսո վո րել, 
շատ կա րև որ է, բայց երբ որ հնա րա վո րու թյուն չկա, չես կա րող ոչինչ 
անել»:

«Հատ կա պես, որ լե զուն ալ իր կար գին արևմ տա հա յե րեն, արև ե
լա հա յե րեն, մես րո պյան ուղ ղագ րու թյուն, հա յաս տա նյան նոր ուղ ղագ
րու թյուն, ար դեն մար դիկ շվա րած են: Հի մա եթե կար դաս Գլեն դե լի 
խա նութ նե րու վրա.... ո՛չ մես րո պյան ուղ ղագ րու թյամբ գրված է, ո՛չ հա
յաս տա նյան, որևէ մեկ ուղ ղագ րու թյան չի հե տև իլ: Արևմ տա հա յը կկար
ծի, որ ասի հա յաս տա նյան ուղ ղագ րու թյամբ է, հա յաս տան ցին կկար ծի, 
որ արևմ տա հա յե րեն է: Արևմ տա հա յե րե նը խեղ ճա ցած է: Այ սինքն՝ միակ 
տե ղը, որ պի տի գո յա տևե արևմ տա հա յե րե նը, Մի ջին Արև ել քի մեջ է` 
Սու րի ա յում, Լի բա նա նում: Այդ գա ղութ ներն ալ ար դեն տկա րա ցան»:

«Իբ րև դպրո ցի տնօ րեն ասեմ ու քննա դա տեմ ինձ, որ տե ղի տված 
եմ: Ես կար ծում եմ, որ Հա յաս տա նի հա յե րե նը պետք է ըլ լա հիմն ա կան 
հա յե րե նը ամե նու րեք, նույ նիսկ պետք է դպրոց նե րու մե ջը Հա յաս տա
նի հա յե րե նը ու սու ցան վի: Իսկ արևմ տա հա յե րե նը պի տի դառ նա, 
ասենք, բար բա ռա յին մա կար դա կով, թեև հա րուստ բար բա ռա յին լե զու 
մը պի տի ըլ լա: Հի մա ես մեր երե խա նե րուն դպրո ցը կհարց նեմ, որ, 
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օրի նա կի հա մար, հա յե րեն լե զուն քո պաս պորտդ է դե պի աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րի մեջ առա վե լու թյուն ու նե նա լու, ցանց է /network է/.... 
Դու այ սօր Ար գեն տի նա գնա ցիր, բա նի մը պետք ու նիս, փնտրե հայ մը 
և քե զի կօգ նե, ադ չօգ նե, երկ րոր դը հաս տատ կօգ նե: Հա յաս տան գա
ցիր, հան գիստ կա րող ես պտտիլ, խո սիլ: Աշ խար հի բո լոր եր կիր նե րը 
կան հա յեր, որոնք քե զի կըր նան օգ նել, նա յել տե լե ֆո նի գրքե րը և այլն: 
Այ սօր մար դիկ ցան ցեր /networking/ կսի րեն, ան դամ են դառ նում, ան
դա մավ ճար են տա լիս, որ պես զի տեղ մը ցան ցի մաս կազ մեն, անով 
հզո րա նա: Հա յու թյունն ար դեն ցանց մըն է` աշ խար հով մեկ սփռված»:

Հա յոց լեզ վի պահ պան ման և օգ տա գործ ման խթան ման հա ջորդ 
գոր ծո նը, ըստ փոր ձա գետ նե րի, ներ կա առա ջա դեմ տեխ նո լո գի ա ներն 
են. էա կան է հա մա ցան ցի մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման խնդի րը: «Ան գամ 
հա մա կարգ չով գրե լու ֆոն տե րի հարց կար: Հի մա յու նի կո դով դա լուծ
վեց: Օրի նակ` վյուն մաս նի կը եթե չլի ներ, սփյուռ քա հա յե րը չէ ին կա րող 
օգտ վել տա ռե րից: Այ սինքն՝ եթե մե կը ու զե նար հա յե րի եր կու մա սի 
բա ժա ներ, մեկ տա ռով կա ներ` կպնդեր, որ այդ վյուն մաս նի կը հան
վեր: Հատ կա պես ին տեր նե տի աշ խար հի մեջ ամեն տեղ հայ կա կա նու
թյան մա սին վի դե ո ներ են, եր գեր են, պա րեր են, գի տակ ցու թյու նը որ 
մեջն է, պիտ հոն եր թա: Հե տո քա նի՞ հո գի պի տի լե զո ւին տի րա պե տե, 
և ի՞ նչն է մղիչ ու ժը, որ տի րա պե տե, բա ցի իր ծնող նե րուն հետ խո սե լը»:

Այս տեղ կա րև որ է առա ջին հեր թին լեզ վին ծա նո թա նալ և վաղ 
հա սա կից դրա ներ քո մե ծա նալ, այն ստա նալ ըն տա նի քում և հե տա գա
յում՝ դպրո ցում: Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ՝ «Եթե ազ գա յին գի
տակ ցու թյու նը կա, կսկսի պատ մու թյան գծով փնտրտուք կա տա րել, 
մշա կույ թին սկսի ծա նո թա նալ: Այ սինքն՝ փո խա նակ մե կը մին չև 14 – 15 
տա րե կան լրիվ հայ կա կան մշա կույ թով, լեզ վով, գրա կա նու թյամբ 
պատ րաստ ված է Հա յաս տա նի պա րա գա յին, Մի ջին Արև ել քի պա րա
գա յին՝ մին չև 18 – 20 տա րե կան, ար դեն արևմ տյան աշ խար հի մեջ գի
տակ ցու թյան բե րու մով այդ պրո ցեսն ինք նին ամ բողջ կյան քի ըն թաց
քում կգնա»:

Ամե րի կա հայ փոր ձա գետ նե րը, լեզ վի տի րա պետ ման հար ցի հետ 
կապ ված, հրե ա նե րի օրի նա կով իրենց դի տար կումն երն են ներ կա յաց
նում և խո րի մաստ հե տև ու թյուն ներ անում: «Հրե ա նե րը որ լե զու չեն 
իմա նում, իրենց եր կի րը շատ լավ էլ պա հում են: Ամե րի կա յում հրե ա նե
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րից ոչ մե կը իր լեզ վով չի խո սում, ոչ մե կը: Լե զուն պա հում են այն դեպ
քում, երբ որ իրենց երկ րի կան չը կա, իրենք ու նեն իրենց հրե ա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, շատ էլ ու ժեղ են, մի ան գա մից ինչոր պետ ք ա 
իրենց երե խա նե րին ու ղար կում են, 2 – 3 ամիս էն տեղ զին վո րա կան բա
ներ են տես նում, որ մենք չենք անում: Բո լոր իրենց երի տա սարդ նե րը 
Ամե րի կա յից, Պարս կաս տա նից գնում են Իս րա յել, 2 – 3 ամիս այն տեղ 
զի նյալ զին վո րա կան կրթու թյուն են ստա նում, փոր ձեր են տես նում և 
վե րա դառ նում են: Իսկ որ տե ղի՞ քա ղա քա ցի: Կա րող ես Հա յաս տա նի 
քա ղա քա ցի չլի նես, բայց որ պես կա մա վոր գնաս ծա ռա յես: Ես հա վա
տա ցած եմ, որ մե կը եթե հա յի զգա ցում ու նի…. հի մա մենք Գլեն դե լում 
բա վա կան պատ գա մա վոր ներ ու նենք, դպրո ցի խոր հուրդ ու նենք, մե
ծա մաս նու թյու նը հա յե րեն չի խո սում, կամ էլ խո սում են շա ա ա ատ քիչ: 
Մեկն էլ կա, որ ոչինչ չգի տի՝ մի եր կու բառ: Երբ որ ընտ րու թյուն ներ են 
լի նում, բո լո րը տե լե վի զոր են նա յում, ինձ խնդրում են, որ ես թարգ մա
նեմ, որ ժո ղո վուր դը հաս կա նա՝ ինչ է ասում: Բայց այն քան ու ժեղ հայ է: 
Մարդն ինչ անի, որ Օհա յո յու մա ծնվել, Ամե րի կյան հա մալ սա րան է 
գնա ցել, ամ բողջ իրենց շրջա կայ քում մի հատ հայ չի եղել, որ տե ղից 
պետք է հա յե րեն սո վո րի: Իսկ որ խումբն է ավե լի շատ պահ պա նել իր 
ինք նու թյու նը, Հա յաս տա նից եկած հա յե՞ր… և այլն: Ես կա սեմ, որ հա
մա հա վա սար: Նրանք, որ նոր են եկել, շատ մեծ կա րև ո րու թյուն են տա
լիս, բայց որ շուտ են եկել, նրանց հնա րա վո րու թյու նը ավե լի քիչ է, 
նրանց երե խա նե րը ավե լի քիչ են իմա նում հա յե րեն: Բայց նրանք, որ 
նոր են եկել 70 – 80ական թվա կան նե րին, ես կա րող եմ ասել, որ նրանց 
90 տո կո սը հայ կա կան դպրոց ներ էլ չգնան, հա յե րեն խո սում են, որով
հե տև ըն տա նի քում հա յե րեն են խո սում, նրանց տա տի կը հա յե րեն է 
խոսում, նրանց ծնող նե րը հա յե րեն են խո սում: Մտա հո գու թյուն կա 
հայ կա կան դպրոց նե րի մա սին: Հարցն այն է, թե որ քան որա կով են 
հայ կա կան դպրոց նե րը: Ար դյոք ու նե՞ն մի ջոց ներ իրենց աշա կերտ նե րի 
հա մար: Եվ բա վա կան բա ներ չու նեն հայ կա կան դպրոց նե րը, չնա յած 
որ ծախ սե րը շատ են: Ու սու ցիչ նե րին շատ քիչ են վճա րում, որ դա բա
վա կան չէ ապ րե լու հա մար: Ի տար բե րու թյուն հան րա յին դպրոց նե րի, 
որ տեղ շատ են վար ձատ րում: Եվ ընդ հան րա պես մանր հայ կա կան 
դպրոց ներ շատ կան, սա կայն պետք է նրանք մի ա սին աշ խա տեն, որ
պես զի ավե լի լավ գոր ծեն: Այս տե սակ հար ցե րի մա սին որ պես ժո ղո
վուրդ պետք է մտա ծենք: Լսել եմ, օրի նակ, որ դաշ նակ ցա կան նե րին 
պատ կա նող դպրոց նե րում քիչ ավե լի մի աս նա կան են մի ջո ցա ռումն ե
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րում: Իսկ մնա ցյալ նե րը բա վա կան ան ջատ են աշ խա տում: Եվ ամենքն 
իր գործն է անում` առանց մյուս նե րից լուր ու նե նա լու: Սրբա զա նի կող
մից ժո ղով ար վեց ու սումն ա կան հար ցե րի վե րա բե րյալ, բայց, դժբախ
տա բար, մի այն մեկ (Էջ մի ած նի) թե մի դպրոց նե րի հետ կապ ված: Հայ 
աշա կերտ նե րի 95 տո կո սից ավե լին հան րա յին դպրոց նե րի մեջ են, որ
տեղ հա յե րեն տի րա պե տե լու հա մար բա վա կան գի տե լիք ներ չեն ստա
նում: Գլեն դե լի հան րա յին դպրոց նե րից մի այն եր կուսն ու նեն հա յե րեն 
լեզ վի լի ար ժեք ծրա գիր»:

Մշակութայինկյանքը
Գա ղու թի մշա կու թա յին կյան քը բա վա կա նին բազ մա զան և հա

րուստ է և՛ ներ քին, և՛ ար տա քին ռե սուրս նե րի հաշ վին: Այն բա ցատր վում 
է ըստ եղած կար ծիք նե րի` ամե րի կա հա յե րի տնտե սա կան կա րո ղու
թյուն նե րի նե րու ժի շնոր հիվ: Այս պես՝ «Մշա կու թա յին կյան քը, ես կա
սեի, հա մե մա տա բար ավե լի աշ խույժ է, որով հե տև և մա նուկ տա րի
քից…. գնում ենք, մին չև տա րեց նե րը…. բո լո րի հա մար, իմ կար ծի քով, 
կա աշ խա տանք: Երե խա նե րի պա րի դա սա րան նե րը ան հա վա տա լի 
շատ են, և երե խա նե րը գնում են այդ պա րե րի տե ղե րը, երգ չախմ բե րը, 
մշա կու թա յին կյան քը այդ տե սա կե տից ավե լի գա ղու թը հնա րա վո րու
թյուն ներ ու նի, գրող նե րի մի ու թյուն, ամեն մի երգ չա խումբ ու նե նա լը…. 
բա վա կա նին երգ չախմ բեր կան, իրենց տա րե կան ծրագ րե րով ելույթ են 
ու նե նում: Իմ կար ծի քով, այդ տե սա կե տից կա րե լի է ասել, որ մեր հա
մայն քը լավ հա րուստ է: Անընդ հատ Հա յաս տա նից թատ րոն ներ են գա
լիս, հի մա շու տով Հա յաս տա նի սիմ ֆո նիկ նվա գա խում բը գա լու է ելույթ 
ու նե նա և այլն: Հի մա կա րող է շատ բարձ րո րակ չլի նել: Հի մա նա յեք 
80հո գա նոց երգ չա խումբ ու նենք, և շատ հայտ նի է, և տա րե կան ելույթ
նե րը մեր շատ բարձր են գնա հատ վում, և մա եստ րոն Մի քա յել Ավե տի
սյանն է, Խա չա տուր Ավե տի սյա նի տղան է: Իր հան ճա րեղ տղան է, և 
մենք 2 ամիս առաջ բե մադ րե ցինք «Անուշ» օպե րան, որ ամեն ինչ լավ 
է: Հա յաս տա նում էլ այս քան բարձր է: Իհար կե, կա տա րող նե րի մեծ մա
սը Հա յաս տա նից էին, բայց ամ բողջ երգ չա խում բը, սիմ ֆո նի կը... մեծ 
մա սը խա ռը՝ թե՛ ստե ղից, և թե՛ այլ: Եվ մե կա USLAում հայ կա կան ամ
բի ոն ներ կան, մյու զիք սքուլ ներ կան, որ բա վա կան գնում են, սո վո րում 
են, սխա լը շտկում են: Նույն պես ու նի իր կա յուն մի ու թյու նը: Հա յաս տա
նյան եկող նե րը ավե լի ակ տիվ են, մենք ավե լի շատ ավան դա կան բա
նե րի վրա ենք:
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Նախ քան հա յաս տան ցի նե րի գա լը այս տեղ մշա կույ թը շատ աղ
քատ էր: Եվ ամեն բան կու սակ ցա կա նու թյան հետ էր կապ վում: Օրի
նակ, եթե մշա կու թա յին մի ջո ցա ռու մը հնչակ ներն են կազ մա կեր պել, 
դաշ նակն ինչ գործ ու նի այդ տեղ: Սա կայն ինձ հա մար այս տեղ մշա կույ
թը մի ջոց է ազ գը պա հե լու հա մար, այլ ոչ թե նպա տակ: Այն ժա մա նակ 
սի րո ղա կան էին զբաղ վում մշա կույ թով, հա յաս տան ցին իր հետ բե րեց 
պրո ֆե սի ո նա լիզմ և մշա կու թա յին բազ մա զա նու թյուն:

Աշա կերտ նե րի մեջ պա կա սում է պատ կա նե լու թյու նը բարձ րա ձայ
նե լու, հպար տու թյուն ներշն չե լու առ կա յու թյու նը: Նրանք նույ նիսկ չեն 
պատ կե րաց նում, թե ինչ մշա կույ թի կրող են: Այս տեղ աշա կերտ նե րը 
գրե թե չգի տեն հայ կա կան պա րեր, հայ երաժշ տու թյուն: Հայ կա կա նի 
տակ հաս կա նում են, օրի նակ, Թա թա… կամ այլ երաժշ տու թյուն: Այ սօր 
դպրո ցում փոր ձում ենք փո խել դա, մտցնել ազ գա յին ջի ղը»:

ԵրկուկարծիքՀայաստանիմասին
«Հայ րե նի քը ձերն է, ձեզ հա մար է, ձեզ հետ է, մտա հոգ ված է ձեզ

նով, և որևէ ժա մա նակ հայ րե նի քը իր կա րե լի ու թյուն նե րի սահ մա նում՝ 
մեծ կամ փոքր, կդնե ձեր տրա մադ րու թյան տակ, ձեր ազ գա յին դի մա
գծի, մշա կու թա յին, հա վա քա կան կեր պա րի պահ պան ման նպա տա կի 
տա րած ման տակ»:

Առա ջին. «Հա յաս տա նի մա սին ըն կա լումն ե րը հիմն ա կա նում 
կախ ված են նրա նից, թե ինչ են խո սում TVներն ու թեր թե րը: Բա ցի 
հայ հո յանք նե րից, ու րիշ ոչինչ չկա այն տեղ: Կու սակ ցու թյուն նե րը ևս 
ազ դում են Հա յաս տա նի կեր պա րի վատ ըն կալ ման վրա: Անընդ հատ 
կրկնում են, որ այն տեղ գող են, ավա զակ են, մի՛ օգ նեք Հա յաս տա նին, 
բայց չեն ասում՝ լավ մար դիկ էլ կան: Չեն հա վա տում, որ իրենց գու մա
րը տեղ է հաս նում, երբ որ աչ քովդ տես նում ես Լա չի նի ճա նա պար հը, 
աղե տի գո տում հիմն ադ րա մի կա ռույց նե րը: Ինչ գու մա րի մա սին է 
խոս քը, կա ռա վա րու թյան հա մար տա սը –քսան մի լի ո նը գու մար չէ: Այս
տեղ մի փոքր կա մուրջ են սար քում՝ հա րյուր մի լի ոն դո լար է կազ մում: 
Եթե այդ քան գու մար գնար Հա յաս տան, այն տեղ կլի ներ ար քա յու թյուն: 
Ես չեմ հա վա տում դրանց, քա նի որ ամե րի կյան բա նե րի մեջ եմ նե րառ
ված և գի տեմ, որ Հա յաս տա նի գու մա րը այս տե ղի մեկ ոս տի կա նու թյան 
հա մա կար գի գու մա րից քիչ է: Եվ, ըստ իս, այդ մար դիկ, որ ցեխ են 
շպրտում և վա տա բա նում են ԶԼՄնե րով, խղճի խայթ ու նեն և այդ 
խայ թը փոր ձում են վե րագ րել այդ ամե նին: Եվ անընդ հատ կրկնում են՝ 
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Հա յաս տա նից շատ են դուրս գնում, այո, դա այդ պես է: Բայց դա չի 
նշա նա կում, որ Հա յաս տա նը դա տարկ վել է: Ըն դա մե նը Հա յաս տա նում 
կես մի լի ոն էլ մարդ չկա, մեկ մի լի ոն է: Այ սինքն՝ տվյալ նե րը չեն հա մա
պա տաս խա նում իրա կա նու թյա նը: Չա փա զանց ված են: Նա խա գա հը, 
որ ու նենք, ո՛չ ամե նա լավն է, ո՛չ ամե նա ան մե ղը: Բայց այ սօր վա պայ
ման նե րի մեջ ում էլ բե րես չեմ կար ծում՝ կա րող է ավե լի լավ լի նել, մենք 
շատ մեծ հույս ու նենք: Ես ինքս ան ձամբ լավ ըն կեր եմ եղել Րաֆ ֆի 
Հով հան նի սյա նի հետ, ես նրան խոսք եմ տվել՝ եթե մի օր քո շտաբն 
ու նե նաս, այդ ժա մա նակ ես կլի նեմ քո կող քին: Բայց նա ման կա պար
տե զի նման վար վեց, երկ րի ղե կը վերց նո ղը նման աշ խա տանք ներ 
պե՞տք է անի: Խոս տում չի կա րո ղա նում պա հել, մեկ օր խոս տում է տա
լիս, մյուս օրը խոս տու մը փո խում: Ես կար ծում եմ, որ ամեն եր կիր ար
ժա նի է իր ղե կա վա րին, հի մա ով ու զում է վի րա վոր վի, իմ եր կիրն է, ինձ 
էլ եմ ասում: Ներ կա յիս պայ ման նե րում երկ րի խու լի գան նե րին որ ես եմ 
տես նում, նրանց դե մը պետք է խու լի գան ղե կա վար լի նի, մին չև որ 
փոխ վի երի տա սարդ նե րի ձեռ քով: Մի հնա զանդ վեք, դուք եք, որ պետք 
է փո խեք եր կի րը, իմ խոր հուրդն է երի տա սարդ նե րին: Քա նի որ այս
տե ղի հա մայն քի մեծ մա սը հե տաքրքր ված չէ, մե դի ան (երեքչորս հե
ռուս տա ա լիք, կու սակ ցու թյուն նե րի թեր թեր) ընդ դի մա դի րի ձեռքն է, 
դրանց շատ քիչ մասն է, որ դրա կան է ար տա հայտ վում Հա յաս տա նի 
մա սին, բա ցի Հ1ից, սա կայն որը վար ձավ ճա րով է, և ամեն մարդ չի 
կա րող իրեն թույլ տալ օգտ վել դրա նից:

Տար բեր մո տե ցումն եր կան, շատ տար բեր, իրար հա կա սող: Կա 
այն մո տե ցու մը, որ Հա յաս տա նեն երբ որ մեկն այս տեղ տե ղա փոխ ված 
է, ար դա րաց նե լու հա մար իր տե ղա փո խու թյու նը՝ ամեն ինչ սևց նե լու 
տրա մադ րու թյան մեջ է, թե ին չու ին քը թո ղեց հե ռա ցավ»:

Բա ցի դրա նից, ՀՀում կա տար վող ցան կա ցած իրա դար ձու թյուն 
մի ան գա մից ար ձա գանք վում է Սփյուռ քում և ծնում շատ հա կա սա կան 
և իրա րա մերժ կար ծիք ներ ու մեկ նա բա նու թյուն ներ:

«Հա յաս տա նի մեջ վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը, բնա կա նա բար, 
մեծ ազ դե ցու թյուն է թող նում այս տե ղի հա յե րի վրա: Օրի նակ՝ Րաֆ ֆին 
հա ցա դուլ արեց, լավ, իսկ հե տո՞: Ի՞նչ եղավ: Ավե լի ար ժեզրկ վեց հայ րե
նի քը: Մի այն 10 տա րի այն տեղ ապ րե լուց հե տո ես իրա վունք ու նեմ 
ասե լու, որ Հա յաս տա նում լույս չկա, օրի նակ: Իսկ այս տե ղից դու չես 
կա րող քննա դա տել՝ առանց օգ նե լու կամ ներդ րում ու նե նա լու: Եթե ու
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զում են քա ղա քա կան կյան քում մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ, պետք է ապ
րեն Հա յաս տա նում գո նե 10 տա րի»:

Երկ րորդ մո տե ցու մը հիմն վում է Հա յաս տա նում ստեղծ ված իրա
վի ճա կի քննարկ ման ավե լի լայն շրջա հա յաց բնույ թի վրա: Կան իրա
վամբ տե ղին քննա դա տու թյուն ներ քա ղա քա կան հա մա կար գի մեջ 
եղած ոչ պրո ֆե սի ո նալ, անար դար մո տե ցումն ե րի, օլի գար խիկ հա մա
կար գի վե րա բե րյալ: «Ասոնք ավե լի շատ քա ղա քա կա նա պես հա սուն
ցած երի տա սար դու թյու նը կամ առ հա սա րակ ժո ղո վուր դը, որ քա ղա
քա կա նա պես քիչ մը հա րուստ է, գի տե քա ղա քա կան հա մա կար գե րու 
մա սին, այն մո տե ցումն ու նի, որ Հա յաս տա նը եր րորդ աշ խար հի երկ րի 
նման ղե կա վար վում է և ոչ թե ժո ղովր դա վա րա կան, դե մոկ րա տիկ եր
կիր է: Հե տո կա այն գի տակ ցու թյու նը, որ այս ամե նը ընդ հան րա պես 
նաև կծնի Հա յաս տա նի տնտե սա կան վատ իրա վի ճա կեն, նախ փոքր 
տա րած քով եր կիր է, ստրա տե գի ա կան խորք չու նի, պաշտ պա նո ղա կա
նու թյան իմաս տով փոքր է տա րած քով և խո ցե լի է, շրջա պատ ված է 
թշնա մի նե րով, սահ ման նե րը փակ են, եր կի րը հա րուստ չէ հում քով և 
այլ մի ջոց նե րով, որ եր րորդ աշ խար հի երկր նե րը օգ տա գոր ծում են հա
կակշ ռե լու իրենց տնտե սու թյու նը: Նաև այդ գի տակ ցու թյու նը կամ 
տնտե սա պես տկար ըլ լա լու գի տակ ցու թյու նը»:

«Հե տո հայ քա ղա քա կան միտ քը չէ զար գա ցած, չկրցավ զար գա նալ 
այս վեր ջին քսանքսա ներ կու տա րի նե րուն այն ձև ով, որ ան կախ հայ րե
նի քի մեջ կըլ լա ստեղ ծել այն իրա կան պե տու թյու նը, որ թեև աղ քատ մի
ջոց նե րով, թեև փոք րա թիվ և տա րած քով փոքր, բայց և այն պես կա րե
նան իրենց մի ջոց նե րը, ռե սուրս նե րը կրկնա պատ կել, տաս նա պատ կել և 
ստեղ ծել այն, ինչ որ պետք է, ար ժա նի է այդ ժո ղովր դի հա մար: Ան հա
տա պես յու րա քան չյուր հայ մեծ կա րո ղու թյուն նե րու տեր է, բայց քով քո
վի գա լու, կազ մա կերպ վե լու փոր ձի պա կաս ու նի, որով հե տև հայ րե նիք 
չէ ու նե ցած հա րյու րա մյակ ներ ի վեր, կազ մա կեր պա կան կյանք չէ ու նե
ցած հա րյու րա մյակ ներ ի վեր և հի մա դժվա րու թյուն ու նի, սո վո րու թյուն
ներ չկան, ազ գա յին սո վո րու թյուն ներ չկան քով քո վի գա լու, մի ա սին 
ստեղ ծե լու: Այն, ինչ որ ու նինք 1915 թվից հե տո, Մի ջին Արև ել քի կազ մա
կերպ ված գա ղութ նե րու փորձն է: Ան տե ան դին բան մը չկա»:

«Հայ րե նի քի նկատ մամբ ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է ասել դրա
կան է: Վե րա բեր մուն քը դրա կան է, փոքր ինչ հա յե րի մոտ չե զոք է: Բայց 



ԳԼՈՒԽՎԵՑԵՐՈՐԴ.ԱՄԵՐԻԿԱՅԻՄԻԱՑՅԱԼՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻՀԱՅԵՐԸ.ԼՈՍԱՆՋԵԼԵՍ 189

չէի ասի բա ցա սա կան: Բա ցա սա կան եթե լի նի, ուղղ ված կլի նի պե տու
թյա նը: Մարդ կանց են թա գի տակ ցու թյան մեջ նստած է, որ պե տու թյու նը 
ճիշտ չէ: Ին չու են թա գի տակ ցու թյան մեջ, որով հե տև եթե մտա ծես այս 
կա ռա վա րու թյու նը կամ այս մար դը, այս նա խա րա րը լա վը չէ, կա րե լի է 
փո խել: Սա կայն այդ ամե նը պետք է ասել, որ պե տու թյու նը կո ռուպ ցի ա
յից վա րակ ված է, և բո լո րը նույնն են, և սա պի տի չճշտվի, չուղղ վի, մեզ 
հա մար կան լուրջ մտա հո գու թյուն ներ, որ պե տու թյու նը փտախ տով վա
րակ ված է: Կա ինչոր ոչ փոքր տո կոս, որոնց կար ծի քը կկար ծեն պե տու
թյան նկատ մամբ այն չէ, ինչ որ կփա փա գեն: Հա յաս տա նը ի վեր ջո 
պահ պան վում և մնում է որ պես հա յու թյան պահ պան ման կա րև որ 
կենտ րոն: Մենք որ պես լի բա նան ցի կամ բեյ րութ ցի կամ իրան ցի էն տե
ղի ժո ղովր դից բարձր էինք դա սում մեզ՝ որ պես հայ և քրիս տո նյա: Եվ 
մեզ հա մար հա յե րեն խո սե լը առա վե լու թյուն էր: Իրենց իսկ երկ րի մեջ 
մենք իրեն ցից լավ էինք ապ րում: Իսկ այս տեղ, ցա վոք, հա կա ռակն է, 
ամե րի կյան մշա կույ թը հա մա հա վա սա րեց նում է բո լո րին:

Դժբախ տա բար, վատ լու րե րը ավե լի արագ են տա րած վում: Սո վե
տա կան ժա մա նակ նե րում մեզ ամեն կերպ վատ էին ներ կա յաց նում Հա
յաս տա նը, «ցե խի» մեջ էին ներ կա յաց նում: Ես այ սօր չեմ ցան կա նում 
աշա կերտ նե րին այդ պես ներ կա յաց նել իրա կա նու թյու նը: Կա և՛ լա վը, և՛ 
վա տը, և՛ աղ քատ, և՛ հա րուստ, եր կիր է բո լոր մնա ցած երկր նե րի նման:

Բիզ նե սը պետք է զար գաց նել Հա յաս տա նում: Որ պես զի ես ցան
կա նամ գնալ Հա յաս տա նում ապ րեմ, պետք է ես հա մոզ վեմ որ այս տե
ղի 4000 դո լա րը ոչինչ է: Երբ մե կը ըն տա նի քից դուրս է գա լիս, կոմպ
լեք սա վոր վում է, և երբ հարց նում ես՝ ին չի բա ժան վե ցիր ըն տա նի քիցդ, 
պետք է մի բա ցա սա կան բան ասի, որ պես զի հո գե բա նո րեն պաշտ
պան վի: Այս մե խա նիզմն է գոր ծում այս տե ղի հա յե րի հո գե բա նու թյան 
մեջ: «Էդ եր կի րը եր կիր չի», «Ժո ղո վուր դը ժո ղո վուրդ չի» ասո ղը կար
ծես մո րը ան պատ վի: Բայց չէ՞ որ սո վե տա կան շրջա նում հենց Հա յաս
տա նը Սփյուռ քի հա յե րին ըն դու նեց և մարդ դարձ րեց: Եվ հի մա վա տա
բա նում են այդ նույն Հա յաս տա նին: Հի մա ու նենք մի փոքր Հա յաս տան, 
և դա պետք է պահ պա նենք: Դրա հա մար ենք այս քան պայ քա րում այս
տեղ (Ապ րի լի 24ին Հա յաս տա նից հե տո այս տեղ է մեծ եր թը ար վում)»:

Հայրենիք-Սփյուռքփոխհարաբերությունները
Հա յաս տանհա մայնք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են բո

վան դա կել ազ գի այդ հատ ված նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան բազ մա
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թիվ ոլորտ ներ, որոնք կա րող են ու նե նալ թե՛ պե տա կան, թե՛ իրա վա
կան, թե՛ տնտե սա կան և թե՛ հո գև որ բնույթ:

«Առա ջի նը վե րա բե րում է ազ գա յին պե տու թյան ներ կա յու թյա նը 
գա ղու թում: Այժմ դես պա նա տու նը Գլեն դե լում հիմն վեց: Դա մի կող մից 
լավ է, և մյուս կող մից՝ վատ: Ես գո նե դրան տա լիս եմ դրա կան գնա հա
տա կան, քա նի որ հա յա շատ քա ղա քի մեջ պետք է լի ներ դես պա նա
տուն: Դրան բա ցա սա կան ար ձա գանք է տրվում, քա նի որ հա մայն քը 
կար ծես պետք է ղե կա վար վի Հա յաս տա նի կող մից, որին դեմ են հա յե
րը: Հա յաս տա նը դեռ փոքր է, և մի այն քննա դա տե լով ոչինչ չենք շա հի, 
դա մի այն ար դա րաց ման մի ջոց է: Հա մայնք նե րի և խմբակ ցու թյուն նե
րի մի ջև կա պը բա վա կան թույլ է: Դժբախ տա բար, հա մայն քի տար բեր 
խմբեր հա մախմբ վում և մի մյանց օգ նում են մի այն դժբախ տու թյուն նե
րի ժա մա նակ: Կան իրա նա հա յե րի, իրա քա հա յե րի մի ու թյուն ներ, շատ 
այլ հա րե նակ ցա կան մի ու թյուն ներ, որոնց հետ հա տուկ աշ խա տանք
ներ են տար վում: Սա կայն մար դիկ դրամ են լվա նում, այլ ոչ թե իրենց 
նպա տա կին ծա ռա յեց նում այդ մի ու թյու նը»:

Հայ րե նիք–Սփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րի պե տա կան աջակ ցու
թյան խնդի րը, բա ցի դես պա նա կան ներ կա յա ցուց չու թյու նից, ըն թացք 
ստա ցավ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան կազ մում հա տուկ գե րա տես
չու թյան կազ մա կերպ ման շնոր հիվ:

«Հա մա գոր ծակ ցու թյուն ներ կան, բայց ոչ այն չա փի, որ, կար ծում 
եմ, պետք է լի նեն: Հինգ տա րի առաջ, երբ ստեղծ վեց Սփյուռ քի նա խա
րա րու թյու նը, ասա ցին, որ ու զում են ու սումն ա կան ոլոր տում երե խա նե
րի հետ ամ սա կան մեկ ան գամ ու ղիղ կապ հաս տա տել մեզ հետ: Կար
ծում եմ՝ լավ կենտ րոն ներ ու նեն, լավ են կազ մա կեր պում, կազ մա կեր
պե ցինք, բո լոր դպրո ցի տնօ րեն նե րը եկան, և նույն վայր կյա նին կապ 
հաս տատ վեց: Աշա կերտ նե րի Հա յաս տան գնա լը շատ բան է փո խում 
նրանց մեջ: Ամեն ինչ տե սա կան սո վո րե լը մեկ բան է, իսկ իրա կա նում 
տես նե լը՝ մեկ այլ բան: «Ես այս քան հայ մեկ տեղ եր բեք տե սած չկամ». 
այս է լի նում աշա կերտ նե րի ար ձա գան քը: Հա յաս տան այ ցե լե լը, հո ղին 
կապ վե լը շատ կա րև որ է: Հա յաս տա նում կան շատ լավ և վատ կող մեր: 
Ներ սում պետք է հնա րա վո րու թյուն ստեղծ վի, վստա հու թյուն ստեղծ
վի, որ մար դիկ կա րո ղա նան բիզ նես բա ցել, որ պես զի յու րա քան չյուր 
ար տա սահ մա նյան ար տադ րու թյան կող քին նաև լի նի հայ կա կան ար
տադ րու թյան ապ րանք: Ինչ գոր ծու նե ու թյուն պետք է ծա վա լի: Այն, ինչ 
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որ պետք է անի, չի անում: Մենք շատ լավ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 
ենք, ին ձա նից մի քա նի ան գամ բա նե ր ա ու զել, ինձ հետ Թո մի կով է 
խո սում, մի ան գամ հե ռա խո սով ասեց, որ, Թո միկ, ես գի տեմ, որ դու 
այս ամե նը շատ լավ կա րող ես կազ մա կեր պել, որով հե տև հիմն ադ րա
մի աշ խա տան քը շատ լավ ես արել: Ես ասե ցի, որ ու րա խու թյամբ կա
նեմ: Հե տա գա յում, որ ասել է այ սինչ բա նը կազ մա կեր պի, ես էլ կգամ: 
Եթե դու մի նիստ րու թյուն ես ստեղ ծում, և եթե մի նիստ րու թյու նը դրամ 
չու նի, հնա րա վո րու թյուն չու նի՝ ի՞նչ պետք է անի: Իսկ կա րե լի՞ է օգ տա
գոր ծել Սփյուռ քի դրամն եր նա խա րա րու թյան գոր ծե րի հա մար: Նախ 
պետք է կա ռույց ստեղ ծել: Հի մա նա յեք այս բո լոր մի նիստ րու թյուն նե
րը, ֆե դե րա ցի ա նե րը գնա ցել են, բո լորն էլ թույլ են, ամե նից առաջ գա
լիս են քո մու նի կեյշն նե րը: Ին չով կա րե լի է կապ վել սփյուռ քի հետ՝ ամեն 
ինչ տեխ նո լո ջի է: Ինչոր ծրա գիր են երբ սկսում, լավ չի, շա րու նա կա
բար չի ար վում, և ես շատ չեմ մե ղադ րում, շատ բա ներ ու զում են անել, 
սա կայն չի ստաց վում: Եթե ձեզ նման Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը 
խմբեր ու ղար կի, որ գան մեր հա մայնք նե րում նա յեն շրջեն և հե տո 
գնան խոր հուրդ տան, ին քը պատ կե րա ցում ու նի, մեղք էլ չու նի սա կայն 
հե տո, որ գոր ծի ա դնում, տես նում է, որ էն չի՝ ինչ մտա ծում է: Սփյուռ քի 
նա խա րա րու թյու նը ու նի «առաջ նոր դու թյան ձա խո ղում»: Հա մա գոր
ծակ ցու թյուն ներ կան, բայց ոչ այն չա փի, որ կար ծում եմ, պետք է լի նեն: 
Հինգ տա րի առաջ, երբ ստեղծ վեց Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը, ասա
ցին, որ ու զում են ու սումն ա կան ոլոր տում երե խա նե րի հետ ամ սա կան 
մեկ ան գամ ու ղիղ կապ հաս տա տել մեզ հետ: Կար ծում եմ, լավ կենտ
րոն ներ ու նեն, լավ են կազ մա կեր պում, կազ մա կեր պե ցինք, դպրո ցի բո
լոր տնօ րեն նե րը եկան, և նույն վայր կյա նին կապ հաս տատ վեց»:

«Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան առա ջին խնդի րը իր ղե կա վա րու
թյունն է: Այդ կա ռույ ցը դեռ չի մշա կել իր հա մար ռազ մա վա րա կան 
նպա տակ ներ, և եթե ան գամ մշա կել է, ապա այն պես վատ ձև ով է մշա
կել և այն քան վատ է ղե կա վար վում, որ տվյալ կա ռույ ցի լսա րա նը և 
գոր ծին առնչ վող մար դիկ տե ղյակ չեն: Մի պարզ բան՝ նույն «Հետ քում» 
այն պի սի հոդ ված ներ են լի նում Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան կող մից, 
որ կար դում ու չես հաս կա նում՝ նպա տա կը որն է: Ար դեն հինգ տա րի է` 
գոր ծում է նա խա րա րու թյու նը, սա կայն նպա տա կը դեռ չի որո շել: Ցան
կա ցած կազ մա կեր պու թյուն, կա ռույց առա ջին հեր թին պետք է մշա կի 
իր ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րը, առա քե լու թյու նը, ին չի հա մար է 
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ստեղծ վել: Սա կայն Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը չգի տի: Մի քա նի ձևա
կան ձև ա կեր պումն եր են, այն էլ մշակ վել են այն ժա մա նակ, երբ նա խա
գա հին պետք էր Սփյուռ քի աջակ ցու թյու նը հայթուր քա կան հար ցում, 
որը շատ լավ քայլ էր այդ պա րա գա յում: Եվ այդ պես ձև ա կան ինչոր 
կա ռույց էլ շա րու նա կում է մնալ: Օրի նակ՝ ես երբ ստեղ ծում էի «Հայ րե
նա սեր» ՀԿն, ու ղիղ եր կու ամիս փոր ձում էինք մի նա խա դա սու թյուն 
ստեղ ծել՝ մեր առա քե լու թյու նը: Ցան կա ցած իրեն հար գող կազ մա կեր
պու թյուն, ցան կա ցած տե սա կի պետք է իր հա մար սահ մա նի իր առա
քե լու թյու նը: Ի՞նչն է կա ռույ ցի գո յու թյան իմաս տը: Եվ երկ րորդ՝ առա քե
լու թյա նը և նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար պետք մշակ վի ռազ մա
վա րու թյու նը: Եվ այս ամե նը պետք է ար վի ղե կա վա րու թյան կող մից, 
ահա թե ին չու եմ նշում առաջ նոր դի ձա խո ղու մը: Այս ամե նը անհ րա
ժեշտ է, որ Սփյուռ քի հա յը հաս կա նա՝ իր ին չին է պետք այդ կազ մա
կեր պու թյու նը, ի՞նչ է առ հա սա րակ այն: Մի ակ «հա ջող ված», ավե լի 
շուտ ճա նաչ ված ծրա գի րը «Արի տուն» ծրա գիրն է, որ բո լո րը լսել են 
դրա մա սին: Չա կեր տա վոր, քա նի որ սկզբնա կան շրջա նում, երբ 
սկսվեց ծրա գի րը, բո լո րը կար ծում էին, թե հայ րե նա դար ձու թյան ալի քի 
հիմքն է, հե տո այն պետք է դառ նար ճա նա պար հոր դու թյուն, և այս պես 
կրկին չհաս կա ցանք, թե որն էր նպա տա կը, չկար առա քե լու թյուն ու 
նպա տակ: Հնա րա վոր է իրենց կայ քում այ սօր ար դեն ինչոր ձև ով 
նշված է իրենց առա քե լու թյու նը: Բայց չէ՞ որ դու տվյալ կազ մա կեր պու
թյան գոր ծո ղու թյուն նե րից ես հաս կա նում, ար դյոք ի՞նչն էր առա քե լու
թյու նը: Ես Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան գոր ծու նե ու թյու նից հաս կա ցել 
եմ, որ առա ջին ստեղծ ման պատ ճա ռը եղել է Սփյուռ քի աջակ ցու թյան 
ստա ցու մը, դրա նից հե տո՝ պար զա պես աշ խա տանք և գու մար ոմանց 
հա մար, դրա նից ավե լի ոչինչ չկա»:

«Այն, ինչ ասե ցիք, դա տրա մա բա նո րեն ճիշտ է: Մենք, են թադ
րենք, այս տեղ հայ կա կան վար ժա րան ենք, և, իհար կե, մենք պետք է 
մարդ կանց ցույց տանք, որ մենք ճիշտ անում ենք այն, ինչ ար վում է 
այս տեղ: Մեր ակա դե մի ա կան ծրա գի րը հա մա պա տաս խա նում է բարձ
րա գույն հա մալ սա րա նա կան պա հանջ նե րին, ներ քին կար գա պա հա
կան հա մա կար գը կգո հաց նի մեր ծնող նե րի ակն կա լիք նե րը, որ պես զի 
այդ մար դիկ էլ մտա ծեն, որ այս վար ժա րա նը լավ վար ժա րան է, ար ժա
նի է, որ ես էլ ներդ րում կա տա րեմ, իմ երե խա յին բե րեմ այս տեղ, վճա
րեմ, որ պես զի իր կրթու թյու նը ստա նա: Նույ նը կա րե լի է ասել մեծ բիզ
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նես նե րի կամ ընդ հան րա պես բիզ նես նե րի վե րա բե րյալ: Սա կայն թույլ 
տվեք չհա մա ձայն վել, երբ հար ցը վե րա բե րի հայ րե նի քին, սա շատ 
անձ նա կան է, ին չո՞ւ չէ՝ նաև զգա ցա կան է, բայց ես ըն դու նեմ, որ մի այն 
զգա ցա կան բա ժին ու նի մե ջը, ան կախ, թե հայ րե նի քը ինչ է անում կամ 
ինչ պես է անում, ես պար տա վոր եմ ինքս ներդ նել իմ բա ժի նը: Որով հե
տև, եթե խոս քը վե րա բե րի նրան, որ Հա յաս տա նը լավ չի ապ րում, նշա
նա կում է, որ ես էլ իմ բա ժի նը պետք է ու նե նամ, որ Հա յաս տա նը ավե լի 
վա տա նա: Ո՛չ: Հա յաս տա նը լավ չի՞ ապ րում: Ո՞վ լավ չի ապ րում, կա ռա
վա րու թյու նը, Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը, տնտե սու թյան նա խա րա
րու թյու նը, գե րա գույն ատյա նը, Ար դա րա դա տու թյան խոր հուր դը, սա 
նշա նա կու թյուն չու նի, դրանք բո լո րը ժա մա նա կա վոր բա ներ են: Ին չո՞ւ 
չէ, եթե Հա յաս տա նը լավ և ճիշտ չի անում, ին չո՞ւ չէ, նաև ես բա ժին չու
նե նամ այդ լավ չա նե լը նույ նիսկ ուղ ղե լու մեջ: Ին չո՞ւ ես, օրի նա կի հա
մար, չփոր ձեմ հա րա բե րու թյուն ներ, կա պեր ստեղ ծել, են թադ րենք, դա
տա կան հա մա կար գի… Հա յաս տա նի մի ջև դա տա կան հա մա կար գի 
Ամե րի կա յում մաս նա գետ նե րու, որով կա րե լի է են թար կել այդ հա մա
կար գը, եթե լավ չի աշ խա տում: Տնտե սա կան հա մա կար գը նույն պես, 
ոս տի կա նա կան հա մա կար գը նույն պես:

Ան քե ան դին պե տա կան մա կար դա կի հա րա բե րու թյուն ներ են: 
Հա յաս տա նից մար դիկ, մտա վո րա կա նու թյուն կայ ցե լեն այս տեղ, և փո
խա դար ձա բար այս տե ղեն մարդ կեր թան: Ադ ալ հա տուկ սիս տե մի մը 
չի հե տև իլ: Առաջ ավե լի շատ էր: Հի մա կտես նինք, եկան Գլեն դել քա
ղա քի քա ղա քա պե տա րան ու սումն ա սի րե լու: Գլեն դել քա ղա քը մի բան 
չէ, որ քա ղա քա պե տա րանն ու սումն ա սի րե... Կամ, այս պես ասած, քույր 
քա ղաք հա րա բե րու թյուն նե րը, որ կան, փո խա դարձ ըն կե րա յին հա րա
բե րու թյուն ներ, սո ցի ա լա կանըն կե րա յին հա րա բե րու թյուն ներ, որը ոչ 
ան հա տա կան է, որ քա ղա քա կան է:

Ընդ հա նուր առ մամբ, այս է վի ճա կը, քիչ մը ան կազ մա կերպ: Բայց 
որով հե տև թվա քա նա կը շատ է, և տա րո ղու թյու նը մեծ է, քա նա կը նաև 
որա կի ար ժե քի կվե րած վի այս պա րա գա յին, հա րա բե րու թյուն նե րը 
այս պես ասած շատ են»:

Սփյուռք-հայրենիքկապերիանձնականբաղադրիչը
«Կա րև որ է հո գե բա նա կան կող մը: Ինչ պես նաև կա րև որ է տա րե

կան տուր քի գա ղա փա րը: Սփյուռ քում մենք սո վոր ենք այդ բա նին. եթե 
ես որևէ տեղ ան դա մակ ցում եմ, ան պայ ման մի որո շա կի տուրք եմ տա
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լիս: Սփյուռ քա հա յը սո վոր է այս երև ույ թին: Հա յաս տան ցու հա մար դա 
խորթ է: Սփյուռ քում հա յե րի մեջ մեր ինք նու թյու նը պետք է զո րաց նենք: 
Օրի նակ՝ Հեն րիկ Մխի թա րյա նի ամեն հա ջո ղու թյու նը իմ մեջ հա յու
թյու նը ու ժե ղաց նում է: Զգա ցա կան կողմն է կա րև որ հայ րե նի քի հետ 
կա պի մեջ: Նոր սե րուն դի մեջ պետք է հպար տու թյուն սեր մա նենք: 
Ցան կա ցած հա ջո ղու թյուն և հաղ թա նակ բարձ րաց նում է հա յու թյան 
ոգին: Բո լոր տե սա կի կա պեր էլ կան: Նախ՝ ան հա տա կան կա պերն են, 
ըն տա նի քից ըն տա նիք, բա րե կա մից բա րե կամ, հատ կա պես Հա յաս
տա նից հոս տե ղա փոխ ված նե րի մոտ: Հե տո հին Սփյուռ քի հա յու թյան, 
որ Մի ջին Արև ել քեն հոս տե ղա փոխ ված են, այդ հա մայն քի` հայ րե նի քի 
հան դեպ ու նե ցած սե րի պատ ճա ռով Հա յաս տա նին օգ տա կար ըլ լա լու 
տրա մադ րու թյու նեն ծնած հա րա բե րու թյուն ներ: Եվ ադի կա կազ մա
կեր պու թյուն նե րու մեջ են կամ ան հա տա կան մա կար դա կի վրա: Կազ
մա կեր պու թյուն նե րը` բա րե սի րա կան, մար զա կան, մշա կու թա յին, բո
լորն ալ ձև ով մը վեր ջին քսանքսան հինգ տա րի նե րու ըն թաց քին Հա
յաս տա նի հետ օր գա նա կան կապ ստեղ ծած են, եր բեմն ար դյու նա վետ, 
եր բեմն հու սա հա տու թյան տե ղի տված: Իսկ նաև կան ան հա տա կան 
առու մով բիզ նես ներ, որ հոդ ևս հու սա խա բու թյուն նե րը մեծ են Հա յաս
տա նին կող մեն ցու ցա բեր ված թե՛ պե տա կան, թե՛ ան հա տա կան մա
կար դա կի վրա Սփյուռ քեն եկած բիզ նես մե նին չա րա շա հե լու (կա րող է 
փո խա դարձ ալ է, այս տե ղից գնա ցածն էլ չա րա շա հե լու տրա մադ րու
թյուն ու նե ցած է), բայց ավե լի շատ Հա յաս տա նի պա րա գա յին, փո խա
նակ եր կա րա շունչ բիզ նես ներ բա նա լու, շու տով մը հարս տա նա լու 
տրա մադ րու թյու նը կա տե ղա ցի հա յաս տան ցի ին մոտ` դուր սեն եկած 
սփյուռ քա հա յի հետ գործ անե լու իմաս տով: Փո խա նակ 10 – 15 տա րով 
բիզ նես մը ստեղ ծե լու, բան մը ընեն, որ մի եր կու տա րի են հարս տա
նան: Հե տո նաև կան ան հա տա կան գետ նին վրա Հա յաս տա նին օգ տա
կար ըլ լա լու փոք րիկ խմբակ ներ. քա նի մը ան հատ ներ քովքո վի եկած 
են, ասենք, ատամն ա բու ժու թյան կլի նիկ մը բա ցած են, աչ քի տե սո ղու
թյան կլի նիկ մը բա ցած են կամ բա րե սի րա կան գործ մը արած են, բայց 
դրանք կազ մա կեր պու թյուն ներ չեն, պար զա պես ան հատ ներ են, նա
խա ձեռ նու թյուն արած են, որ հայ րե նի քին օգ տա կար ըլ լան` քա նի մը 
հո գով քով քո վի գա լով: Եվ այս թի վը շատ է:

Հո գև որ կա պե րի խնդի րը, ինչ պես վե րև ում նշվեց, կապ ված է ազ
գի տար բեր հատ ված նե րի մշա կու թա յին վեր նա խա վե րի հա րա բե րու
թյուն նե րից և ներդ րու մա յին հոս քե րից: Ամե նեն զգա լին մշա կու թա յին 
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հա րա բե րու թյուն ներն են: Եր գիչ նե րու, թա տե րախմ բե րու, եր գա հան
դես նե րու կազ մա կեր պու մը և այլն, որ նո րեն բիզ նե սի կտա նի, բիզ նես 
հաս կա ցո ղու թյամբ է, որ տե ղի կու նե նա այդ ամե նը: Մար դիկ ու զում են 
փող վաս տա կել և անում են այդ: Ազ դե ցու թյուն, ան շուշտ, պետք է ու նե
նա Սփյուռ քը, սա կայն պետք է շատ խիստ սահ մա նա փակ վի այն, հատ
կա պես քա ղա քա կան ոլոր տում: Ինչ պես նշվեց, առաջ նա հերթ՝ երի տա
սարդ նե րին դրսում կրթե լու հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռու մը Սփյուռ քի 
կող մից, ինչ պես Սփյուռ քը կկա րո ղա նա այդ ֆունկ ցի ան կա տա րել: 
Վեր ջինս Սփյուռ քի հա մար բա վա կա նին մատ չե լի մի ջոց է այդ գի տե
լիք նե րի փո խանց ման հա մար: Սա և՛ կլի նի ճա կա տագ րա կան, և՛ վե
րահս կո ղու թյուն կլի նի: Թույլ չի տրվի ներ մու ծել այն պի սի բա ներ, որ 
կվնա սեն անվ տան գու թյա նը: Կվերց նենք դրա կանճա կա տագ րա կա
նը, իսկ բա ցա սա կանճա կա տագ րա կա նը կվա նենք: Այս ամե նը Սփյուռ
քի նա խա րա րու թյան գործն է, որը չի իրա կա նաց վում»:

Հայաստան-Սփյուռքկապերիտնտեսականբաղադրիչը
Սա վե րա բե րում է առա ջին հեր թին Սփյուռ քի տնտե սա կան նե րու

ժը ՀՀ տնտե սու թյան մեջ ներգ րա վե լու գոր ծըն թաց նե րին, հա ջո ղու
թյուն նե րին և այդ ըն թաց քում առա ջա ցող խնդիր նե րին: Ու շագ րավ են 
ամե րի կա հա յե րի երեք խմբի տե սա կետ ներ: Առա ջի նը մի ա վո րում է 
նրանց, որոնք կար ծում են, որ Սփյուռ քը պետք է մաս նակ ցի Հա յաս
տա նի տնտե սու թյան զար գաց մա նը: Բա վա կա նա չափ առա ջարկ նե րի 
մեծ փա թեթ է քննարկ վում, որոնք, ըստ փոր ձա գետ նե րի, հայ րե նի քի 
հա մար ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նեն: Երկ րորդ խմբում 
նրանք են, որոնք ար դեն փոր ձել են այս պես ասած «գործ դնել» Հա յաս
տա նում, և ըստ այդմ՝ կա րև որ վում է նրանց մո տե ցումն ե րի պար զա բա
նու մը Սփյուռ քի՝ հայ րե նի քի տնտե սա կան կյան քին մաս նակ ցու թյա նը: 
Եր րորդ խում բը այն ամե րի կա հա յերն են, որոնց կար ծի քով ներ կա Հա
յաս տա նում պետք չէ ներդ րումն եր անել: «Տե սեք, կազ մա կեր պա կան 
մա կար դա կի վրա ես հոն մեծ բան չեմ տես ներ, որ Սփյուռ քը կազ մա
կերպ ված ձև ով գա: Հոս ար դեն ան հա տա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, 
գի տակ ցու թյու նը մեծ դեր պի տի խա ղան: Սփյուռ քի մեջ չկան կազ մա
կերպ ված տնտե սա կան մեծ հիմն արկ ներ, բո լո րը ան հա տա կան մա
կար դա կի վրա են: Ու րեմն հոս կան ան հատ ներ, որոնք կտի րա պե տեն 
տեխ նո լո գի ա նե րի, որոշ գի տե լիք նե րու, Հա յաս տան եր թան և իրենց 
բիզ նես նե րի բնա գա վա ռի մեջ ու զե նան օգ տա կար ըլ լալ: Ըսենք, որ 
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օրի նա կի հա մար շի շե րու լցման գոր ծա րա նի հա մար մե կը մաս նա գետ 
է, եր թա Հա յաս տան տես նե, որ 10 – 20 տար վա հին տեխ նո լո գի ա յով է, 
և որ ուղ ղու թյուն տա, խելք տա, կա պեր հաս տա տե: Հա յաս տա նի մեջ 
դրամ չի պա կա սե, այ սօր Հա յաս տա նի մե ծա հա րուստ ներն այն քան 
շատ են, որ կա րող են ներդ րումն եր անել, ու րեմն դուր սեն մար դիկ, 
տեխ նո լո գիա է պետք: Մենք այ սօր մար դիկ ու նենք, որ անօ դա չու թռչող 
սար քե րի մաս նա գետ ներ կան, որոնք կըր նան եր թալ Հա յաս տա նին 
օգ տա կար ըլ լալ, միտք տալ, զար գաց նել: Կամ քի մի ա կան աշ խար հի 
մեջ, բժշկա կան աշ խար հի հետ, նո րու թյուն նե րը ան հա տը, որ ին քը գի
տե, տե ղա փո խե ան տեղ: Նաև կազ մա կեր պա կան ձիր քե րը, կա րո ղու
թյուն նե րը, բժշկա կան հար ցե րի կազ մա կեր պում, քա ղաք նե րի, գյու ղե
րի ղե կա վա րում, մաս նա գետ նե րը գնան, տեխ նո լո գի ա ներ գոր ծա ծեն»:

«Հոս ան հա տին սի րա շա հե լը… Սփյուռ քի վեր ջին 6 – 7 տա րին Հա
յաս տան եր թա լու, օգ տա կար ըլ լա լու գա ղա փա րը շատ նա հանջ ապ րեց 
Հա յաս տա նի մեջ եղած դեպ քե րու բե րու մով: Ադի պետք է վե րա
կանգնվի, որ մար դիկ քա ջա լեր վին, եր թան, երի տա սարդ նե րը եր թան 
այն տեղ և օգ տա կար ըլ լան: Պզտիկ գա ղա փար ներ կա րող են բա նալ: 
Հա յաս տա նի տնտե սու թյու նը շրջա փակ ման մեջ է, պետք է ծա վա լով և 
կշի ռով փոքր ար տադ րանք ներ կա տա րե, որ կա րե լի լի նի օդա նա վե րով 
փո խադ րել: Օրի նակ, դե ղե րը, հի մա Հա յաս տա նի մեջ ու ղե ղի պա կաս 
չկա: Կրնան երի տա սար դու թյու նը, կեն սա բա նու թյուն, դե ղա գոր ծու
թյուն ու սա նիլ, որ դե ղա գոր ծու թյան աս պա րեզն այն քան զար գաց նեն, 
որ փոքր տու փե րով կա րո ղա նան ար տա հա նել ու րիշ երկր ներ, մա նա
վանդ եր րորդ աշ խար հի երկր ներ, Հա յաս տա նը վե րած վի դե ղա գոր ծա
կան մեծ կենտ րո նի, Հա յաս տա նը վե րա ծել բժշկա կան կենտ րո նի 
(միտք պա հան ջող, բայց ար տադ րա կան մեծ ծա վալ ներ չպա հան ջող): 
Մար դիկ կեր թան բժշկվե լու և դրամն այն տեղ ծախ սե լու: Օրի նակ՝ 
սրտա բա նու թյան կենտ րոն ներ բաց վեն և այլն: Ուղ ղու թյուն ներ, որ կա
մացկա մաց պի տի զար գա նան, բայց ին չո՞ւ չա րա գաց նել: Օրի նակ՝ օր
գա նիկ պտուղ նե րու ար տադ րու թյուն, որ 5 – 6 ան գամ ավե լի սուղ պետք 
է վճա րեն, և կար դա րաց վի օդա նա վով փո խադր վի լը: Պետք է փոք րիկ 
ոլորտ ներ մտա ծել, և աշ խա տանք ներ ըլ լան:

Հի մա կարգ մը բա ներ կան, որ վտան գա վոր են: Օրի նա կի հա մար 
… ստեղծ ման հար ցը: Կըր նան ասել արի հոս` Ամե րի կա ար տադ րի: Ար
տա գաղթ կլի նի: Բայց դե ղա գոր ծու թյու նը կա րող են Հա յաս տա նում ար
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տադ րել, բժշկա գոր ծու թյուն: Օրի նա կի հա մար, ու սումն ա կան կենտ րո
նի վե րած վի Հա յաս տա նը տա րա ծաշր ջա նում գի տու թյուն նե րու և այլ նի 
գծով: Այս տե սա կի բա ներ պետք է մտած վի և ոչ թե ու րիշ բա ներ»:

«Եթե ես պի տի նվի րա բե րեմ իմ փոր ձա ռու թյու նը, իմ գի տու թյու նը 
կամ իմ ֆի նան սա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ինչ որ է՝ պի տի նվի րա բե
րեմ: Դա ար դեն կապ չու նի, թե եր կիրն ինչ պես կմտա ծեն, նա խա րար
ներն ինչ պես կմտա ծեն, նա խա գա հը ինչ պես կմտա ծի: Եթե տնտե սա
կան աջակ ցու թյու նը նկա տի ու նեք՝ նվի րա բե րում, ու րեմն այդ տեղ ու
զենք թե չու զենք մարդ կայ նո րեն բո լորս են թա կա ենք տնտե սու թյան 
օրենք նե րին: Ամե նա պարզ բա նը տնտե սու թյան և փոր ձա ռու թյան աշ
խար հի մեջ այն իրո ղու թյունն է, որ դրա մագ լու խը վախ կոտ է: Այդ տեղ 
մար դը, որ ներդ րում պի տի կա տա րի, իհար կե, ու նի իր ազ գա յին մո տե
ցու մը, այն պես էլ ու նի իր շա հա դի տա կան մո տե ցու մը, որ պես գոր ծա
ռույթ, որ պես բիզ նես: Եթե մե կը բիզ նես պետք է բա ցի Հա յաս տա նում, 
են թադ րենք մի ֆաբ րի կա, իր մտա պատ կե րի վրա կա, որ այդ տեղ 100, 
200, 300 ըն տա նի քի աշ խա տան քով ապա հո ված կլի նի: Բայց նաև 
մտա պատ կե րի մեջ կա, որ այդ գու մա րը ներդ նե լով՝ նա շա հույթ կստա
նա: Այդ տեղ Հա յաս տա նը, նա խա րա րու թյուն նե րը, կա ռա վա րու թյու նը 
պետք է անե լիք ու նե նան: Վեր ջին տա րի նե րու ըն թաց քին շատ հու սա
խա բու թյուն նե րի ակա նա տես եղանք այս առու մով: Մար դիկ, որոնք 
որոշ նյու թա կան մի ջոց ներ ներդ րե ցին և հու սա խաբ եղան, նույ նիսկ 
մեծ կո րուստ նե րով վե րա դար ձան: Եվ դա հենց իր վատ ազ դե ցու թյու նը 
ձգեց ու րիշ նե րու մոտ: Եվ երբ մար կանց մոտ կա ար դեն այդ նա խա պա
շա րու մը, կարծ րա տի պը, որ պե տու թյու նը կո ռուպ ցի ա յով վա րակ ված է, 
և հու սա հա տու թյուն կտի րե, ար դեն մար դոց հա մար շատ դժվար է, որ 
գան և այդ տեղ ինչոր բան հիմն են, բիզ նես սկսեն: Այս տեղ վնաս կկրե 
հա յաս տան ցին, քան զի եթե Հա յաս տա նում այդ բիզ նես մե նը չդրեց իր 
բիզ նե սը, ապա ան պայ ման մեկ ու րիշ տեղ կդնե: Եվ այդ մեկ ու րիշ երկ
րի մար դոց հա մար աշ խա տա տեղ կստեղծ վի, իսկ մեր հայ րե նա կի ցը 
պի տի մնա զուրկ այդ առի թից: Այո, պե տու թյու նը մեծ դե րա կա տա րու
թյուն ու նի այս տեղ՝ շա հե լու այն մարդ կանց վստա հու թյու նը, որոնք ու
զում են տնտե սա կան ներդ րումն եր կա տա րել»:

«Սփյուռ քը պի տի որ դրա կա նո րեն մո տե նա հայ րե նի քին, այս պա
րա գա յում ՀՀ զար գաց ման, բար գա վաճ ման, բեր րի ու թյան, մտա ծե լա
կեր պի զար գաց ման մեջ: Սա մեր կար ծիքն է, և կար ծում եմ, որ շա տերն 
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են այդ կար ծի քին, ոմանք ու նեն հա կա ռակ կար ծի քը: Եթե Հա յաս տա նը 
լավ վի ճա կի մեջ է, մենք էլ լավ կլի նենք: Եվ հա կա ռա կը: Իսկ ով կու զի 
իր զգա ցա կան աշ խար հը լի նի տխուր, չբա վա րար ված, որով հե տև, եթե 
ինչոր բան ճիշտ չէ, մատ նան շե լով չի լուծ վի հար ցը, այլ պետք է մաս 
կազ մել այդ հար ցի լուծ մա նը: Պետք չէ մի այն բո ղո քել: Չկա 1, 2, 20, 50 
ձև, որով կա րե լի է նպաս տել Հա յաս տա նի բա րե լավ մա նը, կան այն
տեղ ան հա մար ձև եր, ան հա շիվ, որոն ցով կա րե լի է մաս նակ ցել Հա յաս
տա նի բա րե լավ մա նը: Ամե նա պարզ բանն ասեմ, եթե ես և իմ ըն տա նի
քը տա րին մեկ ան գամ, այլ 2 տա րին մեկ ան գամ գանք Հա յաս տան, 
որ պես ար ձա կուրդ, նախ ես այդ տեղ իմ բա ժինս դրած եղա, ներ քին 
տնտե սա կան կյան քի մեջ, իմ երե խա նե րը հայ րե նի քին ծա նո թա ցան, 
զար գաց րին իրենց հա յե րե նը, սա ըն դա մե նը ըն տա նե կան մա կար դա
կի վրա, հայ րե նա սի րա կա նը դարդ չէ, տնտե սա կան կյան քում որոշ օգ
նու թյուն է, որի կա րի քը այ սօր ու նի մեր եր կի րը: Եթե մեր նման ասում 
էինք 5 – 800000 հա յու թյուն կա Լո սում, եթե 5ով բա ժա նենք, սա կնշա
նա կի, որ խո սում ենք 80 – 160000 ըն տա նի քի մա սին: Ես ըն դու նեմ ամե
նա փոքր թի վը՝ 80.000, այդ ամե նա փոքր թվի 50 տո կո սը դար ձավ 
40000, այդ 40ից էլ 50 տո կո սը որ գնան Հա յաս տան, նշա նա կում է տա
րին 10000 ըն տա նիք այ ցե լի Հա յաս տան 2 շա բա թով: Կզար գա նա ներ
քին տնտե սու թյու նը, զբո սաշր ջու թյու նը, փոքր բիզ նես նե րի բար գա
վաճ ման… մեծ դե րա կա տա րում կու նե նա այդ 10000 ըն տա նի քը, եթե 
այդ ըն տա նիք նե րում հաշ վենք 3 հո գի, 30000 հայ Լոս Ան ջե լե սից կայ
ցե լի Հա յաս տան: Եվ եթե այդ 30000ը Հա յաս տա նում ծախ սեն մի այն 
100 դո լար, սա մենք ար դեն խո սում ենք 3 մի լի ոն դո լա րի մա սին: Դե 
ար դեն չեմ խո սում այն մի ջոց նե րի մա սին, որ կա րե լի է օժան դա կել Հա
յաս տա նին:

Կազ մա կեր պա կան մի ջո ցա ռումն ե րի մի ջո ցով Հա յաս տա նին կա
րե լի է տրա մադ րել այն պի սի ճար տա րա գի տա կան կամ բժշկա կան 
սար քեր կամ փոր ձա ռու թյուն ներ, որոնց մի ջո ցով Հա յաս տա նը 3, 4 կամ 
5 տա րի նե րի ըն թաց քում 30 կամ 40 տա րի նե րի հնու թյուն կա րե լի է ար
ձա նագ րել»:

Առա ջարկ ներ են ար վում նաև հայ րե նի քում ծա վա լել բա րե գոր ծա
կան  գոր ծու նե ու թյուն: «Յու րա քան չյուր մի ու թյուն ու նի որո շա կի գոր ծու
նե ու թյուն և ու նի իր ներդ րու մը Հա յաս տա նում, որն ար տա հայտ վում է 
դրա մա հա վաք նե րի մի ջո ցով և Հա յաս տա նում, օրի նակ, ման կատ նե րի 
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վե րա նո րոգ մամբ, ծնո ղա զուրկ երե խա նե րին օգ նու թյամբ: Եկեք տես
նենք՝ ինչ ենք անում Հա յաս տա նի հա մար, ես, օրի նակ, Հա յաս տա նում 
3 հատ որբ եմ պա հում, տա րին մեկ կամ 2 ան գամ գնում եմ, քե ռի ու նեմ 
էն տեղ, մոր քուր ու նեմ, ինքս ամ բողջ ուշ քը միտքս ըն դե ղա, ես կու զեի 
իրա վունք տալ, բայց ամեն մարդ, որ իս կի չի իմա նում, որ Հա յաս տա նը 
որ տեղ ա, մե նակ հայ հո յանք ա անում շպրտում, և հե տո ասում ա՝ ես 
ու զում եմ մի ա հա վա սար լի նեմ, ու զում եմ լի նեմ քա ղա քա ցի, էդ բա նը 
ինձ հա մար ըն դու նե լի չի»:

Սփյուռքիմասնակցությանխնդիրը
Հայաստանիքաղաքականկյանքում
«Սփյուռ քը պետք է ու նե նա ներ կա յա ցուց չա կան ղե կա վա րու թյուն, 

որ պի տի ներ կա յաց նի Սփյուռ քը, օրի նակ, Հա յաս տա նի Ազ գա յին ժո
ղո վում: Իր խոս քը պետք է ասի: Օրի նակ՝ կու սակ ցու թյուն նե րը երեքն 
էլ տար բեր կար ծիք ներ ու նեն, կազ մա կեր պու թյուն նե րից ամեն մեկն իր 
կար ծիքն ու նի: Ու րեմն, առա ջին հեր թին պետք է Սփյուռ քը իր ղե կա վա
րու թյունն ու նե նա իր կար ծի քը փո խան ցե լու՝ որ պես հա մայնք ներ, որ
պես ընդ հա նուր սփյուռք: Դժվար է, իհար կե, իրա կա նաց նե լը այդ, քա
նի որ, օրի նակ, մեկ 100ամյակ ենք ու զում տո նել և մեկ հայ տա րա րի 
չենք կա րո ղա նում գալ, քա նի որ ու նենք 14 ղե կա վար, որոնք տար բեր 
կար ծիք ներ ու նեն: Հեշտ չէ, սա կայն, Սփյուռ քը մի և նույն է, պետք է իր 
ասե լի քը ու նե նա Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քի մեջ: Եթե Սփյուռ
քը 100 տո կո սով ներդ րում է անում նյու թա կան կյան քում, ապա 100 տո
կո սով իր ասե լիքն էլ պետք է ու նե նա քա ղա քա կան կյան քում: Քա նի որ 
այն կար ծի քը, իբ րև թե, դուք տե ղյակ չեք, թե ինչ է տե ղի ու նե նում Հա
յաս տա նում, սխալ է, քա նի որ մենք ամեն օր հա յաս տա նյան լու րեր ենք 
լսում: Մենք շատ ավե լի շուտ ենք տե ղե կա նում Հա յաս տա նի մա սին, և 
եր բեմն մեր վեր լու ծու թյուն նե րը ավե լի ճիշտ են տվյալ իրա վի ճա կի հա
մար, քան այն տե ղի ապ րո ղի նը: Քա նի որ հա ճախ այն տե ղի ապ րողն 
իր ամե նօ րյա հոգ սով է զբաղ ված և իր հա մար մի և նույն է դար ձել նման 
խնդիր նե րի լու ծու մը, իսկ կող քից շատ ավե լի օբյեկ տիվ կա րող ես դա
տել: Մի ան շա նակ, Սփյուռքն իր կար ծի քը պետք է ու նե նա և՛ ԱԺի մեջ, 
և՛ որո շումն ե րի կա յաց ման մեջ: Օրի նակ, երբ որո շում են կա յաց նում 
կա նանց տնա յին բռնու թյան վե րա բե րյալ, Սփյուռ քի կար ծի քը պետք է 
հաշ վի առ նեն: Ան շուշտ, այս տե ղի ապ րող նե րը շատ ավե լի գի տակ են, 
թե ինչ պետք է անել տնա յին բռնու թյան պա րա գա յում, տե ղե կու թյուն
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ներ և ռե սուրս ներ ու նեն: Հա յաս տա նյան իրա կա նու թյու նը շատ հե ռու է 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նից: Եվ Սփյուռ քից նոր գնում և սո
վո րեց նում են այն տեղ: Շատ խնդիր ներ կան: Իմ կար ծի քով, Հա յաս
տա նը իր մասն արել է: Պար տա կա նու թյու նը մա սամբ արել է: Ար դեն 
քա ղա քա ցի ու թյուն տա լու իրա վունք կա: Բայց ես միշտ ասել եմ, ար
դյոք մենք էլ պատ րաստ ենք այդ իրա վուն քը, որ տա լիս են, մենք էլ 
Հա յաս տա նին բան անենք: Ասե ցի՝ ձեզ էլ պետք է քա ղա քա ցի լի նել, չէ՞: 
Դու պատ րաստ ես քա ղա քա ցի լի նել. նա ասում է՝ ես քա ղա քա ցի եմ, ես 
ասում եմ՝ դու տղա յիդ կու ղար կե՞ս Ղա րա բաղ՝ ծա ռա յե լու: Ասում է՝ չէ, 
իսկ ես ասում եմ ՝ բա դու ինչ պե՞ս ես ու զում լի նել քա ղա քա ցի և չու ղար
կել բա նակ ծա ռա յե լու: Մե նակ ու զում են քա ղա քա կան կյան քին մաս
նակ ցեն, ընտ րեն, իսկ ես ասում եմ՝ այդ դերն ու նե նա լու հա մար պար
տա կա նու թյուն ներ էլ կան: Այս հար ցի պա տաս խա նը, իմ կար ծի քով, 
երկ կող մա նի է: Մենք պետք է ցույց տանք, հե տո տես նենք՝ Հա յաս տա
նը մեզ ինչ քան է ըն դու նում, հի մա առայժմս մենք կա րո ղա նում ենք 
գնալ տուն գնել, ամեն մարդ հի մա ըն դեղ տու նա գնում»:

«Այս տեղ ամուս նա լու ծու թյուն ներն են շա տա ցել, քա նի որ պա կա
սում են հայ կա կան ավան դույթ նե րը: Ար ժեք նե րը փոխ վում են: Եվ 
դրանց հա մար բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ են ար վում: ԶԼՄից 
ստաց ված տե ղե կատ վու թյունն է առա ջի նը ազ դե ցու թյուն ու նե նում 
դրա վրա»:

«Ին չո՞ւ մենք փոր ձա ռու թյուն ներ ու փո խա նա կումն եր չու նենք, որ 
եր կու օրենք նե րի լույ սի տակ կա րե լի է գոր ծա ռույթ ներ մշա կել, Հա յաս
տա նի մեջ և այդ օրենք նե րով, եթե չա սենք բո լոր օրենք նե րը չոչն չաց
նել, նվա զա գույ նի հասց նել: Հի մա փոր ձենք ասել Ամե րի կա յի մեջ, կա՛մ 
Ֆրան սի ա յի մեջ, կա՛մ Գեր մա նի ա յի մեջ այս պես կոչ ված Արևմ տյան 
աշ խար հի ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րի մեջ կո ռուպ ցիա չկա, մենք 
մեզ ենք խա բում: Կա՛: Բայց ավե լի նվազ չա փով և բարձր մա կար դա կի 
վրա: Ամե նօ րյա կյան քի հետ կապ չու նի: Այն պես որ, շատ նե րե ցեք, որ հա
մա ձայն չեմ, որ եթե Հա յաս տա նը լավ չի ապ րում, այ սինչ նա խա րա րու
թյու նը ճիշտ չի անում, Սփյուռ քի նա խա րա րու թյու նը չի հե տաքրքր վում, 
դա իրենց հարցն է: Մեր հրա մա յա կա նը՝ նպաս տել հայ րե նի քին: Մեզ 
հա մար այդ պես է: Շատ անձ նա կան հարց տվե ցիք, բայց շա տե րը կան, 
որ մեր այս կար ծի քին հա մա ձայն են: Եթե մի քա նի ան գամ կփոր ձես 
նպաստ բե րել, և ոչ ոք շնոր հա կա լու թյուն չի հայտ նում, թե րևս մի րո պե 
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կնե ղա նաս, բա վա րար ված չես զգա, բայց դե հա ջորդ օրը, մի և նույն է, 
նշա նա կու թյուն չու նի՝ Հրա նուշ Հա կո բյա՞նն է, թե՞ Հաս միկ Պո ղո սյանն 
է, թե՞ Տիգ րան Սարգ սյանն է, թե՞ Սերժ Սարգ սյանն է: Հար գանքս իրենց՝ 
որ պես պե տա կան գոր ծիչ ներ, սա կայն նրանք բո լո րը պետք է գան
գնան, ինչ պես ես էլ պի տի եր թամ: Սա կայն հայ րե նի քը, եր կիրն ու պե
տա կա նու թյու նը պի տի մնան: Պատ կե րաց րեք, մենք 600 տա րի չենք 
ու նե ցել պե տու թյուն և պե տա կա նու թյուն, բայց այ սօր ու նենք. ին չո՞ւ, 
որով հե տև մենք կա յինք, եթե մենք էլ մնա ցած չլի նե ինք, եթե մենք էլ 
չու նե նա յինք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, դրա առա վե լու թյու նը 
այ սօր վա Հա յաս տա նի ան կախ Հան րա պե տու թյո՞ւնն է, թե՞ Սո վե տա
կան Սո ցի ա լիս տա կան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, այն էլ՝ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն: Կու սակ ցու թյուն նե րի մի ջև պայ քա րը 
ար դեն հարթ վել է: Կապ չու նի, թե ինչ կու սակ ցու թյուն է իշ խում Հա յաս
տա նում, պետք է ամեն ինչ անենք, որ պես զի պա հենք Հա յաս տա նը, 
եռա գույ նը, պետք չէ պայ մա նա վո րել այն որևէ մի ան ձով կամ երև ույ
թով: Ես էլ եմ շատ քննա դա տել ան ցյա լում, սա կայն, եթե ու զում ենք 
Հա յաս տանն ավե լի լավ տես նել, ապա պետք է այս ամե նը հաշ վի առ
նենք»:

«Մեկ հարց կա այս տեղ, թե ին չու են սփյուռ քա հա յե րը հա յաս
տան ցի նե րից ավե լի հայ րե նա սեր, քա նի որ կորս տի զգա ցում ու նեն, և 
հաս կա ցել են, որ առանց սե փա կան երկ րի ինչոր բան պա կաս է, այ
սինքն՝ մենք ինք նու թյուն չու նենք, լի նե լով հայ չու նենք պատ կա նե լու
թյուն: Այս տեղ ենք և այս տեղ չենք: Եվ երբ խոր հուրդ ներ են տա լիս մեզ, 
որ չխառն վենք այն տե ղի կյան քին, և մի այն գու մար ու ղար կեք, մենք 
շատ մեծ ցավ ենք զգում: Դա երևի թե քա ղա քա կա նու թյան խնդիր է, ոչ 
հա յաս տան ցու: Ինչ պես, օրի նակ, վատ ենք զգում, երբ այ ցե լում ենք 
Հա յաս տան, օրի նակ՝ Էրե բու նի թան գա րան, և տե ղա ցին տա լիս է ավե
լի քիչ գու մար, քան սփյուռ քա հա յը»:

Հայաստանիվարածարտաքինքաղաքականության
ազդեցությունըհամայնքայինկյանքիվրա
Կար ծիք նե րը հիմն ա կա նում վե րա բե րում են Հայ դա տի շուրջ 

Սփյուռ քի և Հա յաս տա նի մաս նակ ցու թյան ու հա մա գոր ծակ ցու թյան 
խնդիր նե րին: «Կար ծում եմ, որ Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա
նու թյու նը բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րի, մի ու թյուն նե րի, նույ նիսկ հա կա
ռա կորդ նե րի կող մից էդ մե կի վրա շատ խնդիր չու նեն: Որով հե տև շատ 
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ճկուն և ճիշտ է: Մի ժա մա նակ ասում էին, որ մենք դատ ենք բա ցում, և 
մենք մեր առա ջին օրա կար գը, որ մեր խում բը կազմ վեց, 3 մեծ ծրա գիր 
որ դեգ րե ցինք, բայց ամե նա մե ծը հա մաշ խար հա յին մեծ դատ բա ցել էր, 
որ եր կու մի լի ոն դո լա րի բա ջետ էինք ու զում վրան դնե ինք, երբ որ մեր 
հայ իրա վա բան նե րի մի ու թյու նը քննար կե ցին, ասե ցին՝ չէ, մենք էդ 
իրա վա սու թյու նը չու նենք, ասե ցին, որ մի այն Հա յաս տա նի կա ռա վա
րու թյունն է, որ կա րող է փո ղա յին պա հանջ դնել: Եվ այդ ժա մա նակ 
մի ջազ գա յին օրենք ներ, որ Հա յաս տա նը էդ օրե րին չի կա րող փո ղա յին 
պա հանջ դնել: Բայց հի մա լսե լով մի քա նի ելույթ նե րը եղած, որ Հա յաս
տա նի կա ռա վա րու թյու նը քննար կում է, որ առա ջին ան գամ ենք լսում, 
և փո ղա յին պա հանջն էլ կա րող է լի նել, որի հա մար ու րախ ենք: ….
ստեղ Հա րավս լա վի ա յի դա տա խա զի մա սին էր: Եվ հի մա նոր ինձ մեյ
լա գա լիս, որ Prease realisը որ ու զում ենք, ու ղար կենք Հա յոց ցե ղաս
պա նու թյան 100ամյա կի հանձ նախմ բի կող մից, Մի շել Ստեգ մեն տիի 
վրա մենք պա տե րազմ ու նենք, Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր 
մի ու թյու նը, որ պես միշտ, սա տար կանգ նող է Հա յաս տա նին, Հայ հե
ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյու նը, որ շատ հե ղա փո խա կան մո տե ցում է, 
այդ բա ռե րի վրա պա հան ջել ձևը, մենք իրար հետ խնդիր ու նենք: Հա
րութ Սար գի սյա նը, որ իմ մտե րիմ ըն կերն է, ինձ հետ կռվի մեջ ըն կավ, 
որով հե տև մենք ասում ենք հա յու թյան ար դար պա հան ջը, իրենք ասում 
են՝ 100 տա րի էլ անց նի, չի լի նի: Տար բեր գա ղա փար ներ կան, որ հո ղա
յին պա հանջ նե րը Հա յաս տա նը պետք է անի այդ ձև ով, թե Սփյուռ քը…. 
Կան տա րա կար ծու թյուն ներ, բայց էդ խում բը, որ անում են, 18 կազ մա
կեր պու թյուն ներ, որ հա յաս տա նյայց թևն էլ կա, ան թի լի ա սյան թևն էլ 
կա, այս կու սակ ցու թյունն էլ կա, որով հե տև երեք կու սակ ցու թյուն ներն 
էլ իրար հետ հա մա ձայն չեն նույն ձև ով խնդի րը մեջ տեղ բե րել: Մենք 
դեռ չենք հա սել խնդի րը մի աս նա կան լու ծե լու: Ան գամ ցե ղաս պա նու
թյան հար ցում: Ես հի մա հի շում եմ, որ խո սում ենք հայ կա կան հար ցե րի 
մա սին, եկեք տա րա բա ժա նենք, որ 10 հատ ընդ հա նուր խնդիր կա: 
Եկեք քննար կենք, տես նենք՝ ո՞ր մեկս այդ 10ը կթող նի: Ցե ղաս պա նու
թյու նը մի խնդիր է, չեն կա րո ղա նում լու ծել»:

Վերադարձհայրենիք
«Մենք հա վա տում ենք, և միշտ ասում ենք, մեր վերջ նա կան տե ղը 

Հա յաս տանն է: Մենք այս խոս քե րի տակ ենք մե ծա ցել: Հա յաս տա նը 
պի տի մնա Հա յաս տան, կապ չու նի, թե ով քեր են իշ խա նու թյուն նե րը, 
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պե տա կա նու թյու նը պետք է պա հենք, կապ չու նի, թե ինչ կու սակ ցու
թյուն է տի րում: Հա յե րի ար տա գաղ թը պետք է դա դա րեց վի»: «Պետք է 
ետ գնանք: Դա պետք է ար վի ներ գաղ թի մի ջո ցով: Մի կար ծեք, թե այս
տեղ մար դիկ ու րախ են, ու րախ չեն, քա նի որ չա փա զանց կի սատ են 
մար դիկ իրենց զգում: Երե խան, որն այս տեղ է ծնվել, նա այն քան մեծ 
խնդիր չու նի, սա կայն մար դը, ով իր կյանքն էն տեղ է անց կաց րել, այս
տեղ դժվա րա նում է հո գե պես ապ րել: Այս տեղ մենք նման են հո ղից 
պոկ ված, գե ղե ցիկ ծաղ կա մա նի մեջ դրված, վի տա մին նե րով պա րար
տաց ված ծաղ կի, բայց երբ հողն էն տեղ է, ին չի՞ է պետք այդ ծա ղի կը: 
Մի ջին Արև ել քի վեր ջին 40 տա րի նե րի դեպ քե րը եթե նա յենք (Իրա նի 
հե ղա փո խու թյու նը, Իրա քի պա տե րազ մը), հին գից մե կը հայ էր գնում 
կռվի: Այն պես որ, Մի ջին Արև ել քի դեպ քե րը, հատ կա պես հի մա Սի րի
ա յի վի ճա կը շատ մեծ հար ված է մեզ հա մար՝ Հա յաս տա նի հա մար: 
Եթե չլի նե ին այդ դեպ քե րը, այ սօր մեկ մի լի ոն հա յու թյուն կլի ներ Մի ջին 
Արև ել քում: Եվ դա հա յու թյան շատ լավ պահ պան ված մասն էր»:

«Երբ այս պի սի տար բե րու թյուն ներ են լի նում, դու հաս կա նում ես, 
որ դու մեկ ազգ ես, չպետք է լի նի այդ տար բե րու թյու նը, քա նի որ մենք 
էլ մեր ապա գան Հա յաս տա նի մեջ ենք տես նում: Այն մար դիկ, որ ու զում 
են ամեն կերպ գալ ԱՄՆ, դեռ չգի տեն՝ ին չե րի են բախ վե լու: Կա րիք կա, 
որ մար դիկ իմա նան, թե ինչ է սպաս վում իրենց այս տեղ, նրանք մի այն 
նա յում են հա ջող ված պատ մու թյուն նե րը, մյուս կող մը չեն նա յում»:

«Հի մա ասենք ես, որ որո շե ցի Հա յաս տան տե ղա փոխ վիլ, շատ ու
զում եմ անիլ, ո՞ւ ր պի տի աշ խա տիմ: Եթե նույ նիսկ պե տա կան հիմն ար
կի մեջ աշ խա տես, ես պետք է եր կու տա րի չար չար վիմ, որ իմ գիտ ցած 
հա յե րենս փո խեմ, ուղ ղագ րու թյու նը փո խեմ, ինք զինքս պատ շա ճեց նեմ 
և այլն, եթե ես հա յե րե նին տի րա պե տում եմ: Ու րիշ նե րը, որ չեն տի րա
պե տում, ի՞նչ են անե լու: Եթե ան կա խու թյան սե մին Հա յաս տա նը այդ
պի սի բան աներ` վերց ներ մես րո պյան ուղ ղագ րու թյու նը, մեկ հատ 
սխալ աներ և ճիշտ ու ղիի մեջ գնար… հի մա ար դեն ուշ է»:

«Միշտ մո ռա նում ենք որ Հա յաս տա նը 20 տա րե կան է մի այն և ոչ 
այս երկ րի նման եր կար տա րի նե րի դե մոկ րա տիա ու նի: Մենք ու զում 
ենք Հա յաս տա նը ավե լի լավ տես նել, ավե լի արագ ենք ու զում տես նել 
փո փո խու թյուն նե րը դե պի լա վը»:
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Վստահությանխնդիրը
«Հա մե մա տու թյուն որ պես՝ եթե մայրդ մեկ օր կար միր է հագ նում, 

մյուս օրը կա րող է կա պույտ հագ նել, հե տո ու րիշ գույն, մեկ է՝ նա քո 
մայրն է: Ես, որ պես ռամ ա վար, այդ պես եմ մե ծա ցել: Նախ կի նում մեծ 
պայ քար ու լար վա ծու թյուն կար կու սակ ցու թյուն նե րի մեջ: Ան գամ չէ ին 
կա րող ամուս նա նալ ռամ ա վա րը և դաշ նա կը: Մի մյանց հա լա ծում էին 
ան գամ»:

«Այ սօր բնա պահ պա նա կան դպրո ցը Հա յաս տա նից այս տեղ է 
եկել, դա Հա յաս տա նի մեկ երեսն է: Փոքր եր կիր է Հա յաս տա նը, և էկո
լո գի ա կան խնդիր նե րը ևս կա րև որ են, որ տեղ են թափ վե լու այդ բո լոր 
աղ բե րը: Եթե պետք եղավ գաղ թե լու, ո՞ւր պետք է գնանք՝ Լի բա նան 
կամ այլ տեղ, որ տե ղից եկել ենք՝ չենք կա րող, մի ակ տե ղը պետք է լի նի 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը: Եվ ու րիշ Հա յաս տան չկա, այս է 
Հա յաս տա նը: Ինչ պես, օրի նակ, 10000 սի րի ա հա յե րը դժվար են հա մա
կերպ վում, երբ գա լիս են Հա յաս տան, քա նի որ մշա կու թա յին տար բե
րու թյուն ներ կան: Այ սօր հա լեպ ցին և բեյ րութ ցին չեն կա րող մի ա սին 
ապ րել, ուր մնաց թե հա լեպ ցին ու երև ան ցին ապ րեն: Ան գամ Հա յաս
տա նի մեջ ենք տա րան ջա տում երև ան ցի, ղա րա բաղ ցի և այլն: Բայց 
ամեն դեպ քում բո լորն էլ հայ են, լի նեն լի բա նա նա հայ, սի րի ա հայ, հա
յաս տան ցի հայ: Ընդ հա նուր և՛ զգա ցա կան, և՛ գործ նա կան իմաս տով 
պի տի հա վա տանք դե պի Հա յաս տան ներ գաղ թի գա ղա փա րին: «Հա
յաս տան» հա մա հայ կա կան հիմն ադ րա մը, օրի նակ, ավե լի ու ավե լի քիչ 
գու մար է կա րո ղա նում հա վա քել: Ին չո՞ւ: Քա նի որ կա վստա հու թյան 
հարց: Կազ մա կեր պու թյուն նե րը շատ են, յու րա քան չյու րը ու զում է իր 
անու նով լի նի նաև բա րե գոր ծա կա նը, և ամեն մեկն իր ծրագ րերն ու նի: 
Տա րին մեկ ան գամ մի այն մեր դպրո ցը, օրի նակ, 113000 դո լար է հա վա
քում»:

«Վստա հու թյան խնդիրն ան գամ Հա յաս տա նի ներ սում շատ ավե
լի է վտանգ ված, քան այս տեղ: Բայց պետք է մե ծաց նել հիմն ադ րա մի 
հան դեպ վստա հու թյու նը: Այդ գու մար նե րը հեշտ չէ հա վա քե լը, ինչ պես, 
օրի նակ, տար րա կան դպրո ցի երե խա նե րը մեզ մոտ եր կու դո լար նե րով 
են հա վա քել այս տա րի, իսկ նո յեմ բե րին էլ պատ րաստ վում են հա
գուստ ներ ցու ցադ րե լու մի ջո ցառ ման ժա մա նակ գու մար ներ հա վա քել 
դպրո ցում: Բայց պետք է իմա նան նաև, թե ին չին է ծա ռա յե լու այդ գու
մա րը: Օրի նակ՝ Հադ րու թի շրջա նի մի գյու ղի դպրո ցը նո րո գել է հենց 
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մեր դպրո ցը: Այս տեղ կա րև որ է, որ Հա յաս տա նի գո նե մի մաս նիկ նո
րոգ վում է և բա րե լավ վում»:

Համայնքներիհետհամագործակցությունը
«Իսկ Սի րի ա յի դեպ քե րի հետ կապ ված կա րող եմ ասել, որ մեր 

օգ նու թյու նը կա թիլ էլ չէր: 100 – 200 հա զար դո լար առա ջի նը նվի րեց՝ 
Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր մի ու թյունն էր, որ առա ջին մեկ 
մի լի ո նը դրավ, որ ամե նը հե տև են: Շատ քիչ օգ նու թյուն տվե ցին, դրանք 
ոչն չու թյուն են: Եվ հե տո էլ, որ հաշ վետ վու թյուն ու զե ցինք, ասա ցին՝ 
չենք կա րող, ասա ցին՝ ցույց տվեք, որ դրա մը ինչ պես են հասց րել, ասե
ցին՝ չենք կա րող ցույց տալ, որով հե տև ու ղար կում ենք Բեյ րութ՝ առաջ
նոր դա րան, այն էլ չի կա րող ձեզ ասել»:
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Ընտրված փորձագետները ներկայացնում են Թբիլիսիի հայերի 
կազմի բոլոր խմբավորումները՝ ըստ կուսակցական, սեռատարիքային 
և սոցիալական շերտերի:  Հաշվի են առնվել  մասնագիտական հատ
կա նիշները՝ լրագրողներ, ուսուցիչներ, ազգային կենտրոնների, եկե
ղե ցու պատասխանատուներ և այլ անձինք, որոնք ունեն համայնքում 
շփվելու  լուրջ փորձ և դիտարկվում են գաղութում որպես ազգի այս 
հատ վածի մասին բովանդակալից տեղեկատվություն ունեցող գիտակ
ներ:

Փորձագետներ (բարձրագույն կրթությամբ, 3060 տարեկան)՝ 
ման կավարժ, միության փոխտնօրեն, երաժիշտ, եկեղեցական, փաս
տա բան, թերթի խմբագիր: Հարցազրուցավարներ՝  Լուսինե Տանաջյան, 
Սոնա Ներսիսյան:

Հարցազրույցները վարվել են 2017 թ. Թբիլիսիում: 

Հարցազրույցներինյութեր

Ընդհանուրպատկեր
— Հաշվի առնելով, որ Վրաստանի հայությանը մենք չենք կարող 

ասել սփյուռք, ասում ենք համայնք, քանի որ այն հին է: Օրինակ Ջա
վախքի հայությանը ինչպես կարելի է ասել սփյուռք, Ջավախքի հայու
թյունը  պատմականորեն ապրում է իր հողի վրա: Երբեմնի այս հզոր 
համայնքը ցավոք սրտի, 25 տարվա ընթացքում շատ է թուլացել և՛ որա
 կապես և՛ ֆինանսապես: Համայնքը կազմվել է Սովետական Միության 
փլուզումից հետո, 1991–92 թթ., այն դժվար էր զարգանում, ֆինանսա
կան խնդիրներ կային: 

Այսօր մենք հարուստ չենք, մեծ ֆինանսներ չունենք: 90ական նե
րին, երբ որ մի մասը գաղթեց, ես կարող եմ ասել, որ Վրաստանը Հա
յաստանից վատ վիճակում էր, և այդ ազգասիրությունը, որ կար հայերի 
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մեջ, ես իմ ընտանիքի օրինակով էլ կարող եմ բերել: Այդ ժամանակ 
մե կին քաղաքական նախապատվության համար էին սպանում, մյու
սին՝ ազգային պատկանելության: Այո, օրենքը բոլորի համար հա վա
սար է, Վրաստանի օրենքներիի մեջ ոչ մի խտրականություն չկա, ոչ մի 
խմբի հանդեպ: Իսկ աշխատանքի մտնելու առումով, օրինակ, գուցե 
աշ խատանքը չլինի, եթե դուք նախարար եք, դուք  ձեր բարեկամին եք 
վերցնում աշխատանքի, մոտավորապես այդ կերպ էլ է աշխատում, ոչ 
թե միտումնավոր, որ հայ է, չեն վերցնում: Այստեղ էլ խնդիր ունենք. ինչ 
տարբերություն կար կոմունիստական շրջանում և հիմա: Կոմունիս
տա կան շրջանում կային կազմակերպություններ, հիմնարկներ, որոնք 
ուղիղ պատկանում էին Մոսկվային, այս հիմնարկներում շատերը հա
յեր էին ղեկավարները, առաջին դեմքերը հայեր էին, հիմա չկա նման 
բան,  փոխնախարարների մեծ մասը հայեր էին, մենք ընդգրկված էինք 
այդ բոլոր գործընթացների մեջ, զինվորական շտաբներում հայեր կա
յին, կար հնարավորություն և լծակներ տարբեր հարցեր լուծելու, այսօր 
ցավոք սրտի լծակներ չկան, շատ անգամ Հայաստանից է ճնշումը: 
Վերջին 25 տարիներին, համայնքային զիջումները Հայաստանի գոր
ծոնի հետ են կապված: Մենք իհարկե փորձում ենք, բայց մեզ չեն 
ընկալի, այս մթնոլորտում մեզ առանձին համայնք չեն ընկալի, Ջա
վախ քը վերցնենք, այնտեղ ուրիշ մարտահրավերներ են, Թիֆլիսում 
ուրիշ է:

Պաշտոնական տվյալներով, 2002 թ. Թբիլիսիում ապրում էր 80 
հազար հայ, 2014 թ. մարդահամարի տվյալներով Թբիլիսիում ապրում 
է 50 հազար հայ: Այս 12 տարիների ընթացքում 30 հազար հայ լքել է 
մայ րաքաղաքը, նրանց քիչ մասը վերաբնակեցվել է Հայաստանում, 
հիմնական մասը Ռուսաստան, Ուկրաինա, ռուսալեզու երկրներ, և 
իհար կե Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ: Կան Վրաստանի պաշտո
նական տվյալները, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում Վրաստանը 
լքել են 607 հազարից ավելի քաղաքացիներ, դա նշանակում է տարեկան 
67 հազար մարդ լքում է այս երկիրը, դրա մեջ են նաև հայերը: Ներ
գաղթը մասսայական չէ: Սահակաշվիլու ժամանակ, երբ պետությունը 
մի քիչ ոտքի կանգնեց, օրենքները նորմալ գործեցին, փոքր աճ կար 
ներգաղթի, չեմ ասում շատ, բայց կար: Այնուամենայնիվ արտագաղթը 
շարունակվում է, եթե մենք վերցնենք 2000 թ.ից այս կողմ, որ համե
մատաբար մասսայական չի եղել արտագաղթը, բայց հիմա ես նայում 
եմ իմ շատ ընկերներին, որ միասին բավական ակտիվ էինք, ցավոք 
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սրտի չկան այդ մարդիկ: Առաջ, որ եկեղեցու բակում ասեղ գցելու տեղ 
չկար, երիտասարդների առումով, այսօր չկա, կան իհարկե մարդիկ, որ 
իրենցից ինչ որ բան ներկայացնում են, և իրենց մեջ ազգային 
գաղափարների խտացում կա, բայց ցավոք սրտի քչանում են: Հիմա մի 
պլյուս կա երիտասարդական կյանքում, որովհետև Վրաստանում գոր
ծում է «Չորս պլյուս մեկ» նախագիծը, որը ազգային փոքրամաս նու
թյուններին ընդունում է համալսարաններ, և դրանից օգտվում են նաև 
Ջավախքի ուսանողները: Առաջին տարին նախապատրաստական է, 
հեշտությամբ ընդունվում են, հետո դառնում են հիմնական ուսանողներ, 
և համայնքում բավական աշխուժություն են բերում:

Հիմա գաղթը այդքան մեծ չէ, բայց շատերը հայերից գնում են, և 
իմ ճանաչածներից շատերը գնում են Ֆրանսիա: Առանձին ընտանիքներ 
գուցե լինեն, բայց ովքեր ընդգրկված են այդ կազմակերպություններում, 
համայնքային կյանքում, նրանք ովքեր ակտիվ են, լավ թե վատ մնում 
են, աշխատում են: Այսինքն ապագան հիմնականում Թբիլիսիի հետ են 
կապում:

Տեղաբաշխումը
Թիֆլիսից բացի հայերը հիմնականում կենտրո  նա ցած են Ախալ

քալաքի շրջանում, Բորժում և այլուր: Ախալքալաքում 95 տոկոսը հայ 
են:  Թբիլիսին մի փոքր դժվար է ներկայացնել իր կերպի մեջ, որովհետև 
հին հայությունը, որ ապրում էր հին քաղաքում, (հին քաղաք ասելով, 
դա Սոլոլակն էր, Հավլաբարն էր), այսօր հայության մի զգալի հատված 
ապրում է Թբիլիսիի հեռավոր, կենտրոնից հեռու հա մայնք ներում, 
որտեղ որ չկա ո՛չ հայկական դպրոց, որ երեխաներին տանեն, ո՛չ էլ 
եկեղեցի, ու ճիշտն ասած չենք էլ ծրագրում այդ հատվածներում ինչ որ 
եկեղեցի կառուցել: Ելնելով կյանքի այն փորձառությունից, շատ 
երկրներում կառուցել են այդպես,  հետո տեղի հայությունը գնացել է, և 
այդպես մնացել են դրանք: 

Ընտանիք,ամուսնություն
Ես մարտից մինչև ապրիլ մասնակցել եմ վաղաժամ ամուսնու

թյունների թեմայով հետազոտությանը, ու շրջել եմ Մառնեուլի բոլոր 
գյուղերում: Տեսեք ինչպես է խնդիրը. կար մի ընթացք, որ մեծ քա
նակությամբ գնացին, հիմա մենք արտագաղթի մի այլ ձև ունենք, շատ 
լուրջ խնդիր ունենք: Եթե չեղավ հայ ընտանիքը, հայապահպանությունն 
էլ դժվար կլինի իրականացնել: Մենք խնդիր ունենք աշխատունակ 
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տղամարդկանց, ընդ որում խոսքը չի վերաբերում պետական մար մին
ներում աշխատողներին, հիմնական մասը մտածում է, որ պետք է մնա 
և քիչ գումար վաստակի, գերադասում է գնալ Ռուսաստանում աշխա
տել, և 3 անգամ շատ ստանալ: Եթե այսպես նայենք, նրանք  հիմնա
կանում արտագնա աշխատանքի են գնում, և դա 3–5 ամիս, այսինքն 
տղամարդիկ չեն մասնակցում համայնքային խնդիրներին, ընտանեկան 
դաստիարակությանը, շրջանների մասին է խոսքը: Ի՞նչ լուծում կա 
սրան. այն երիտասարդները, որոնք հիմա սովորում են, կրթություն են 
ստանում, ինչ որ չափով ինտեգրվում են, որովհետև իրենք իրենց 
ապա գան տեսնում են Վրաստանում, թեկուզ շրջաններում: Մեզ մոտ 
շատ գյուղատնտեսական ծրագրեր կան, որ մարդիկ իրենց բնա կա
վայրից հեռու չգնան, ՍամցխեՋավախքի շատ գյուղեր հատուկ 
նպաստ ներ են ստանում, հատուկ աջակցություն են ստանում, այսինքն 
այդ ծրագրերը ինչ որ չափով օգնում են: Ես վատ երևույթ եմ նկատում, 
որ կանայք  դարձել են զուտ ծնողներին պահող և երեխաներին հետևող 
անձինք: Նրանք սոցիալիզացման հնարավորություն չունեն, որովհետև 
ամուսինը չի թողնում աշխատեն, բայց կան 30ից ցածր տարիքի աղ
ջիկներ, որոնց մտածելակերպը այլ է, չես կարող նրանց հետ նույն 
կերպ վարվել, դա հիմնականում 30ից բարձրն է այդպես: 

Հայ համայնքը վաղաժամի խնդիր չունի, ճիշտ հակառակը: 
Ընդհանուր առմամբ, եթե երկրում ուրիշ համայնքների պարագայում  
կա այդ խնդիրը, ես 100 տոկոս պատասխանատվությամբ ասեմ, որ ոչ 
մի հայ ընտանիք իր աղջկան 18ից ցածր տարիքում չի թողի ամուս
նանալ: Հիմնական տարիքը 18ից մինչև 24 տարեկանն է: Եթե աղջիկը 
մինչև 18 չամուսնացավ, դրանից հետո նա սկսում է աշխատելուն 
սովորել: Եթե չեն ամուսնանում, ընդունվում են, սովորում են, հետո 
աշխատում են: Վաղաժամ ամուսնության հետ կապված, համայնքի 
զարգացման համար էլ ռեալիզացված կանայք շատ մեծ նշանակություն 
ունեն, եթե մենք համեմատվենք ուրիշ համայնքների հետ, կանանց 
հիմնական մասը պետք  է ռեալիզացված լինի, եթե դա չկա, համայնքը 
շատ թույլ է: Եթե կինը սոցիալիզացված է, նա ավելի առողջ երեխա էլ 
է դաստիարակում, ու ընտանիքն էլ ավելի առողջ է:

Վերաբերմունքըհայերինկատմամբ
Վերջին 80 տարիների ընթացքում արվել է ամեն ինչ խեղաթյուրելու 

համար հայի կերպարը, մանավանդ վերջին 30 տարիներին: Եթե մինչ 
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այդ կար հայության նկատմամբ նախկինից եկած թեական մոտեցում, 
քանի որ դարերով հայ առևտրականներն էին այստեղ, այս քաղաքի 
քաղաքապետերն էին հայերը,  և գուցե ինչ որ մի տեղ նեղացած բաներ 
կային, թե ինչու իրենք չեն եղել, հայերն են եղել, իսկ Խորհրդային 
Միության փլուզումից հետո ավելացավ նաև կրոնական հակամար
տու թյունը, երբ վրաց եկեղեցին ուղղափառությունից դուրս բոլորին 
համարեց ոչ ուղղափառ: Նա մտցրեց ատելություն այլ կրոնական դա
վանանքի հետևորդների և վրաց դավանանքի հետևորդների միջև: 
Դրա համար կրոնական հակամարտությունը նույնպես ավելացրեց 
այս ամբողջը: Հայերին հռչակեցին մոնոֆիզիտներ, այսինքն կրոնա
կան հիմնական ուղղությունից շեղված, և պատկերացրեք այս քաղաքի 
բավական մաս վրացիներ չգիտեն, որ հայերը քրիստոնյա են: Սրան 
ավելացավ ուրիշ մի բան. երբ որ վրաց թալանչիները մտան Աբխազիա, 
և սկսեցին և հայերին և վրացիներին թալանել, հայերը հավաքվեցին, 
կազմեցին իրենց խմբավորումը այս հանցագործության դեմ պայքա
րելու համար, (և մի քիչ անհասկանալի դրվեց այդ խմբավորման անու
նը՝ Բաղրամյան, և պետք է գտնեին մեկին, որ  մեղադրեին այդ հողերը 
կորցնելու մեջ) և ահավասիկ Աբխազիայի հայերը դարձան մեղավոր, 
որ վրացիները կորցրեցին Աբխազիան: Մենք խոսում ենք այն ծայրա
հեղականների մասին, որոնք ցավոք մեծ մասն են կազմում հասա
րակության, սա այն գորշ շերտն է, որը փակում է ներքևից դեպի լավ 
գնացող լավը, կամ վերևի լավը, որ կուզենա իջնել ներքև, սա այն 
շերտն է, որը շատ անգամ, թե՛ եկեղեցական, թե՛ պետական ու  քաղա
քական աշխարհը դրա հետ  հաշվի է նստում: Օրինակը բերեմ. երբ որ 
խնդիր է առաջանում աբխազական երկաթգիծը կամ ճանապարհը վե
րա գործարկելու մասին,  քաղաքական գործիչները հասկանում են, որ 
դա շատ կարևոր է երկրի համար, թե՛ տնտեսական, թե՛քաղաքական 
առումով, բայց այդ շերտը աղմուկ է բարձրացնում, և այդ ծրագրերը 
մնում են նորից չգործարկված: Ուրեմն այդ վերաբերմունքը հայերի 
նկատմամբ, ինչպես նշեցի, հնուց եկած վերաբերմունքն է, նախանձի, 
թերարժեքության գիտակցության, որովհետև վրաց հասարակությունը 
ապրում էր գյուղերում, քաղաքում ապրում էիր հայերը, հայերին ասում 
էին մոքալաքի, այսինքն քաղաքացի, իրենք հասկանում էին, որ դա 
հայերն են, քանի որ քաղաքները ուղիղ ենթակայության են եկել 
թագավորներին, իշխաներին: Ցարական շրջանում առևտուրը զար գա
նում էր, դրա համար հայության հիմնական մասը ապրում էր քաղաք
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ներում, զբաղվում էր արհեստագործությամբ, առևտրով և ինքը 
տուրքեր էր տալիս:  

Որոշ առումով դոմինանտ ենք մենք ազգային փոքրամաս նու
թյունների մեջ, որակի առումով: Մենք, առաջին հերթին Վրաստանի 
քաղաքացիներ ենք, այսինքն Վրաստանի կողմից մեզ ոչ ոք չի դնում 
ինչ որ շրջանակների մեջ: Այս երկրի շահերից ելնելով, մենք ինչ անում 
ենք, մտածում ենք, որ վնաս չբերենք Վրաստանին ու Հայաստանին, 
այլ օգուտ: Աշխատում ենք այս կերպ, որ ՀայաստանՎրաստան 
հարաբերությունները էլ ավելի ջերմացնենք:

Հայերին բնութագրում են որպես աշխատասեր ազգ: Թիֆ լիսա
հայերը խնդիր ստեղծող չեն Թիֆլիսում կամ Վրաստանում, նրանք 
խա ղաղասեր են: Վրացիների նկատմամբ շատ լավ ենք տրամադրված, 
վրացիներն էլ նույնպես, բայց իհարկե սուտ կլինի, որ ասեմ խնդիր 
չկա, նայած մակարդակի մարդ, դա կենցաղային մակարդակի ինչ որ 
բան է: Վրաստանում դեմոկրատիայի առումով շատ մեծ առաջընթաց 
ունենք, իսկ դրա համար առաջին պունկտը այն է, որ ազգային փոք
րամասնությունները իրենց լիակատար Վրաստանի քաղաքացի զգան: 
Անցյալ տարի Վրաստանը եվրատեսիլում ներկա յացրեց հայազգի 
Նիկա Քոչարովը, նա հաղորդագրություններով հաղ թեց, բայց ոչ ոք 
չասեց, թե ինչու հայը պետք է ներկայացնի Վրաստանը: Անի Խան չալ
յանը Քութայիսում, պառլամենտի նոր շենքի բացման ժամանակ, 
Վրաս տանի հիմնն էր երգում, տեսնում են չէ, որ հայ է: 

Այնուամենայնիվ, մեզ մեծ մասամբ նաև քաղաքական առումով, 
նաև ստերիոտիպների առումով մեզ ընկալում են որպես Հայաստանի 
շարունակությունը, և շատ անգամ Հայաստանի շահերի պահպանողը 
և այդտեղ սկսվում է նաև շահերի բախում, մեզ չեն ընդունում առանձին 
համայնք, և այն հարցերը, որ առաջին հերթին հուզում է հայ համայնքին, 
օրինակ եկեղեցիների վերադարձը, որը ուրջ խնդիր է, հենց այդ 
խնդիրը մենք թեմի գլխավորությամբ բարձրացնում ենք, ամեն ինչ 
անում են, որ այդ հարցը չլինի համայնքի հետ կապված, դառնա հայ
վրացական հարաբերությունների առօրյա թեմա, բայց մենք ասում 
ենք, դա մեր համայնքի խնդիրն է, որովհետև այդ եկեղեցիները մեր 
պատմամշակութային արժեքն են և մեր սրբավայրը, իհարկե սա 
Վրաստանի հողի վրա է գտնվում, նաև Վրաստանի հարստությունն է, 
բայց ուզում են առք ու վաճառքի թեմա դարձնեն: Ախթալայի եկեղեցին 
է շոշափվում  և այլն: Այս 20 տարվա բանակցությունների կամ վեճերի 
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արդյունքում մենք 3 եկեղեցի կորցրել ենք, ֆիզիկապես իրենք խո
նարհվել են, և կան եկեղեցիներ, որ անհնար է վերականգնել հին տես
քով:

Այսօր հայերի մասին վրացիների ստերիոտիպը մեծ մասամբ այն 
է, որ հայը կամ կոշկակար է, կամ վարսավիր, մանր առևտուր անող, 
այդպես է ընկալվում: Ես չգիտեմ նախկինում իրենք ինչքան էին պատ
կերացնում, բայց հիմա այլ է: Ջավախքի հայերը ինչ որ անհասկանալի 
ձևով ուզում են այդ տարածքը անջատել: Հայերը այն մարդիկ են, 
որոնք Բաղրամյանի բատալյոն են ունեցել Աբխազիայում:

Որոշպարզաբանումներ
1990ականների ուծացման բացատրությունը մոտավորապես այն 

է, որ իբր ժամանակին մեր եկեղեցին ունեցել է անսահմանափակ հնա
րավորություններ, և եթե մեր եկեղեցու դավանանքին է եղել մար դը, ոչ 
բանակ է գնացել, ոչ հարկ է տվել, սուտ է իհարկե, նման բան չի եղել, 
այդ կերպ ասվում է նաև, որ որոշ շատ մեծ խմբով վրացիներ, դարձել 
են հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, որպեսզի հարկեր չտան, 
բանակ չգնան, և եկել է ժամանակը, որպեսզի արդարությունը վերա
կանգնվի և պարզվի, որ այդ Պետրոսյանը իրականում Պետրոսյան չի 
եղել, եղել է օրինակ Ջուրբենաձե: Նույնիսկ զանգեր էլ են եղել, տուն 
են զանգում, մարդկանց ձուլում են: Ընկերներ ունեմ, արմատներով 
Ղարսեցի են, զանգել են, ասել են, որ ուրիշ ազգանուն ունեն: Ով չէր 
դիմանում այդ ճնշմանը, ձուլվում էր: Պետք է պատկերացնեք այդ 
ֆոնը, 90ականններին, երբ որ հայերը բռնեցին աբխազների կողմը, և 
բավական ազդեցիկ զինյալ խմբեր ունեին, որ եթե հայերի հետ ասո
ցացվում էր, դա Բաղրամյանի բատալյոնն էր, լեգենդներ են հյուսվել 
իրենց դաժան լինելու հետ կապված: Նույնիսկ կար ժամանակ, շատերը 
չէին ուզում դրա մասին խոսել, բայց դա եղել է, նույնիսկ մեր տները 
բաժանված էին մեր հարևանների միջև, կար ժամանակ, որ չէին առ
նում հայերից, գիտեին, որ գնալու են, բոլորը դա թաքցնում էին, բայց 
դա այդպես է եղել, և նաև մի բան էլ կա, որ այն ժամանակվա ճնշման 
ամենաբացահայտ երևույթն էր. կոմունիստական շրջանում տների 
վրա գրություններ կային, անունը, ազգանունը, հայերի տները միան
գամից արդեն փակցրած էին, ու երևում էր որ այդտեղ գրություն է եղել, 
որովհետև տարիների ընթացքում դռան գույնը փոխվում է, դուռը 
հանում փոխում էին, մարդիկ կային չէին հանում, մարդիկ կային հա
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նում էին, այդպիսի երևույթներ են եղել, և այդտեղից կոտրվել է մեր 
հա մայնքի մեջքը: Կոմունիստական շրջանում, գիտեք, եղել է Բեյրութ, 
ԼոսԱնջելես և Թեհրան: Թբիլիսիում համայնքային կյանք չկա, 
որովհետև համայնքի մեծ մասը կոմունիստական մենթալիտետով մե
ծացած մարդիկ են, այդ կոմունիստները համայնքային հասկացո ղու
թյունը կոտրեցին, և նաև այն ժամանակ համայնքային ստատուսներ 
կային, և եկեղեցին բարձր ստատուս ուներ: Պետությունը Օսմանյան 
կայսրության նախկին տարածքում, նույն մոդելը նաև  Ցարական Ռու
սաստան է ունեցել, միչև 1920 թվականը կարևոր փաստաթուղթը քո 
եկեղեցուց բերած փաստաթուղթն էր, ու այնուամենայնիվ ուզեր թե չու
զեր, մարդը կապված էր իր եկեղեցու հետ, որովհետև ինքը հստակ 
բան ուներ այնտեղից վերցնելու, գումար էր տալիս, և դրանով հզո
րանում էր եկեղեցին: 26 եկեղեցի ենք ունեցել Թիֆլիսում գործող, 
ընդհանուր 48 կրոնական կառույցից  26ը հայկական եկեղեցի է եղել: 
48ի մեջ մտել ենք մենք, նաև մտել են ռուսական եկեղեցին, վրացական 
եկեղեցին, մզկիթներ, քաղաքի մեծամասնությունը մենք ենք եղել: 

Առաջին գործոններից մեկը պետական լեզվին տիրապետելն է, 
եթե չտիրապետեցիր, չիմացար պետության պատմությունը, մշակույթը, 
քաղաքականությունը, ապրելակերպը, դու չես կարող լիովին լինել այդ 
երկրի քաղաքացի: Եթե դու չես ապրում նրանով, ինչով ապրում է այդ 
երկիրը, որտեղ դու բնակվում ես, դու դառնում ես 2րդ կարգի քա ղա
քացի: Բայց մեզ վրա հիմա մեծ պատասխանատվություն կա, ունենալ, 
անել, նաև չկորցնել քո հայկականը, քո լեզուն, քո գրա կա նությունը, 
այսինքն երբ դու Նարեկացի ես ուսումնասիրում, կամ Մաշտոց, դրա 
հետ նաև պետք է իմանաս Ռուսթավելի, Ճավ ճավաձե և այլն և այլն: 
Միայն Վրաստանի հայերի մասի չէ խոսքը, աշխարհի բոլոր հայերի 
մասին է խոսքը, ովքեր չեն բնակվում Հայաստանում, կրկնակի մեծ 
պատասխանատվություն ունենք: Դրսում ապրող հայը կրկնակի պետք 
է հավաքված ու զարգացած լինի ամեն ինչով, որովհետև ամեն մի 
մարդ իր ազգն է ներկայացնում, դա լինի Վրաստանում, Ամերիկայում 
թե մեկ այլ տեղ: Քեզ ընկալում են որպես հայ, այսինքն որքան մեծ 
պատասխանատավություն ունես ներկայացնելու հայի: Եթե քո 
մտավորականությունը քիչ է այդ երկրում, սա սարսափելի բան է: Եթե 
վրաց հարևանդ գրող է, նկարիչ է և այլն, ու դու նրա կողքին դատարկ 
ես, ոչինչ չունես նրա հետ կիսելու, սա ազգի նկատմամբ կարծիքը 
փոխում է, որովհետև նոր սերունդ է գալիս, իսկ այս նոր սերնդի հայ 
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երեխաները, աղջիկները, տղաները պիտի պատրաստ լինեն  երկ խո
սություն վարելու ցանկացած զարգացած երիտասարդ վրացու հետ:

Կրթությունևմշակութայինկյանք
Թբիլիսիում երկու եկեղեցիների առկայությունը՝ Ս. Գևորգ և Ս. 

Էջ միածին, պահպանել է նաև կրոնական զգացողությունը ժողովրդի 
մեջ և նույնիսկ  խորհրդային բոլոր ժամանակներում էլ այստեղ այդ 
ծեսերը կատարվել են: Մշակութային ոլորտում գործում է մեր պետական 
թատրոնը, և թեև թատրոնի շենքը այսօր վթարային վիճակում է, բայց 
թատրոնը գործում է, որովհետև թատրոնը փորձերն անում է այս 
շենքում, և ուրիշ թատրոններում կատարում է իր բեմադրությունները:

Հավատքի տեսանկյունից պետք է ասեմ, որ քրիստոնեական 
հավատքը պահպանվում է, ժողովուրդը շարունակում է մրտվել, 
ամուսնանալ, ավանդություններ կան որ վերականգնում ենք, կլինի դա 
Ս. Սարգսի տոնի հետ կապված, լինի դա Տյառնընդառաջի, Վար դա
վա ռի, Թարգմանչաց, ինչ տոներ կան, որ հնարավոր է վերականգնել 
նորից, այդ ամբողջը արվում է: Ժողովուրդը իհարկե դժվար սոցիա
լական խնդիր ունի, եկեղեցու պատարագներին գալիս են, բայց շա
տերը վաղ առավոտյան գալիս են, մոմ են վառում և գնում են, որ 
հասնեն իրենց գործերին: Մշակութային միջավայրը պահպանելու հա
մար, 2011 թ.  եկեղեցին հիմնեց Հայարտուն կենտրոնը, այն իր ուսերին 
ստանձնեց Թբիլիսիի մշակութային միջավայրի պահպանության առա
քելությունը, ինքնության, ազգապահպանության հարցերը: Հայար տու
նը ստանձնեց նաև Վարդատան, որը ամեն տարի մայիսին է կազ
մակերպվում, եթե առաջ այն միայն Ս. Գևորգի բակում էր, ապա Հայ
արտան և Վրաստանում Հայաստանի դեսապանատան շնորհիվ դուրս 
բերեցինք և հրապարակոււմ սկսվեց անել, և արդեն 3 տարի է, որ մենք 
հետ քաշվեցինք և այդ հնարավորությունը տվեցինք մեր  հայկական 
թատրոնին: Սովետական Վրաստանը արել է, պետականորեն պահել 
է դպրոցները, այսօր էլ Թբիլիսիում երկու հայկական դպրոց է պահում 
պետությունը, կամ թատրոնը, և մարդը սկսում է ծուլանալ, թե դրսում 
իր դպրոցն ու թատրոնը հայությունն է պահում, այստեղ պետությունն 
է արել, դրան էլ ավելացել է եկեղեցին, որը իր մարդկային և նյութական 
միջոցներով ստանձնել է մշակութային, կրթական, ավանդություններ 
պահպանելու և շատ այլ հասարակական գործառույթներ իրականաց
նելուն, արդեն իրենք դրանով բավարարված են: Բայց տեսեք, շենքը 



ԳԼՈՒԽՅՈԹԵՐՈՐԴ.ՎՐԱՍՏԱՆԻՀԱՅԵՐԸ.ԹԲԻԼԻՍԻ 215

վերանորոգման է, պետությունը բյուջեն տալիս է, մենք տարեկան 40 
ներկայացում ունենք, ուղղակի շենքը վթարային է, իրավունք չունենք 
հանդիսատես ներս թողնելու, բայց փորձեր են անում, հյուրախաղերի 
ենք ամեն տարի Հայաստանում: Այսինքն թատրոնը գործում է, Թիֆ
լիսում էլ ենք խաղում, նման թատրոն չկա, որ խաղացած չլինենք այս 
67 տարվա ընթացքում, բայց նայած որ տեսանկյունից ես նայում, եթե 
ուզում ես շատ սրել, շատ թեմա կա, եթե ուզում ես գտնել ինչ որ բալանս, 
և կարգավորել:

Կարևոր գործոն է եկեղեցին, նրանց առկայությունը և գործելը, ոչ 
միայն իբրև եկեղեցական եմ ասում, այլ փաստն եմ արձանագրում, 
որտեղ եկեղեցիները գործեցին խորհրդային տարիներին, այնտեղ 
պահպանվեց հայությունը, դպրոցներն էլ նույնիսկ չօգնեցին, որովհետև 
փակվեցին, քանի որ պետական դպրոցներ էին, ձև կա այդ դպրոցները 
փակելու, նշանակում են հարբեցող տնօրենի, ամենաերիտասարդ 
ուսուցիչը 80 տարեկան, մարդիկ սկսում են չտանել և այսպես փակվում 
են: Կախեթի հայությունը ձեզ օրինակ: Տասնյակ գյուղերի մասին է 
խոսքը: Ես առաջինը դնում եմ եկեղեցու գործունեությունը, որովհետև 
ինքը որ գործում է, հայախոսությունն է պահում, եթե եկեղեցին չգործի 
և չաշխուժացնի հայկական կյանքը այստեղ, շատ արագ ձուլում կգնա, 
երկրորդը դպրոցն է, նրա առկայությունը, հայախոսությունը: Մյուս 
գոր ծոնը Հայաստանի հեռուստաընկերությունների արբանյակային 
հեռ արձակումն է, որը նույնպես նպաստում է հայապահպանությանը, 
չորրորդը Հայաստանի և Թբիլիսիում ապրող հայության ազգակցական 
կապերն են և փոխադարձ այցելություններն են: Մշակութային մասը, 
որտեղ  թատրոնը այդպիսի դերակատարություն է ստանձնել, չնայած 
արդեն 7 տարի է չի գործում,  որը շատ վատ է, ուրիշ էր, երբ որ թատրոնը 
շաբաթվա 34 օրը բեմադրություն էր իրականացնում և 100ավոր 
մարդիկ էին գալիս և հայերեն խոսք էին լսում, բայց հիմա դա չկա: 
Հիմնականում հայապահպան գործունեությունը, հայապահպան մի ջո
ցառումներ, որոնցում ընդգրկում է նաև սփյուռքի հայերին, դրանք 
պահպանում և ապահովում են  կապը, դա պիտի լինի կարծում եմ իր 
գործունեության ոլորտը, և հեռանկարն էլ պիտի խորացնի նոր գա
ղափարներով, նոր մտահաղացումներով: Մշակույթը իր հերթին, հիմա 
օրինակ «Արևիկ» թերթն եմ հրատարակում, որի 15 տարին է լրանում, 
այն 2000 օրինակով հրատարակվում է, և վեր ենք հանում պատանի 
նկարիչներին, ստեղծագործողներին, կազմակերպում ենք ցուցա հան
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դեսներ: Պատկերացրեք, մենք Թիֆլիսում ունենք հայկական  պետա
կան թատրոն, որից 200 մետր հեռավորության վրա գտնվում են  վրա
ցական առաջատար թատրոններ, մենք  զիջում ենք այդ թատրոններին 
մեր մակարդակով, մեզ այդպիսի թատրոն պետք չի, նույնը վերաբերում 
է դպրոցին, գրական խմբակներին: 

Մշակութայինը մի կողմ դրված չէ, հրատարակել ենք  մի գիրք, 
որի 3 համարի հարցում մեզ աջակցել է Սփյուռքի նախարարությունը, 
մյուսն մասն է նվիրատվության շնորհիվ է արվել: Համայնքը կարող է 
գործել, հզոր լինել, եթե համայնքի անդամները ունևոր մարդիկ են: 
Համայնք հասկացողությունը կախված է միայն ֆինանսներից, մնա
ցա ծը սուտ բան է: Օրինակ Պետրոս Ադամյանի երեկոն արեցինք, շատ 
լավ միջոցառում էր, անցավ գնաց, իսկ բարեգործական ընկերությունը, 
եթե պիտի գործի, այն պետք է հարուստ լինի: Ինչ է նշանակում 
բարեգործական ընկերություն. դա միայն լեզուն և գրականությունը 
պահպանելու համար չէ, նաև պահպանելու համար է այն քաղցած 
տատիկներին, պապիկներին: Տեսեք, արտասահմանում մենք ունենք 
հայկական ծերանոցներ, ունենք հայկական դպրոցներ, մասնավոր 
հայկական դպրոցներ: Ես 40 տարի թատրոնի ղեկավար եմ, մի մարդ 
չեմ գտել Վրաստանում, որպեսզի մեկ ներկայացում ֆինանսավորի: 
Այս առումով եկեղեցին գործում է, որին կից գործում է Հայարտունը, 
վերջինս ֆինանսավորվում է Հայաստանից, այսինքն պետությունը 
օգնում է նրան, մանկապարտեզ ունեն, խմբակներ ունեն, տարբեր 
մաս նաճյուղեր ունեն:

Կրթությունևլեզու
Մենք  Վրաստանում ունենք 100ից ավել հայկական դպրոց, Ջա

վախ քում, Թիֆլիսում և այլուր: 100ից ավել դպրոց ունենք, որ ֆի նան
սավորվում է Վրաստանի կառավարության կողմից, ունենք պետական 
թատրոն և թերթ, որը ֆինանսավորում է պետությունը, համայնքին ինչ 
պիտի անի: Այսօրվա համայնքը չի կարող մի դպրոց պահել, որովհետև 
չունի հնարավորություն, գործարար մարդիկ: Կան մի քանի գոր ծա
րարներ, բայց նրանք ինչ պիտի անեն: Թիֆլիսում հայկական 7 դպրոց 
ենք ունեցել, մեր պատճառով են փակվել: Եթե Հայաստանը կա րո
ղանար ֆինանսավորել, նոր կադրեր գային Հայաստանից, որ դա սա
վանդեին: Այսինքն PR էր պետք դպրոցի զարգացման համար, լավ 
իմաստով: Հիմա Վրաստանը պահում է ռուսական դպրոց, որտեղ 90 
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տոկոսը գնում են էթնիկ հայերը: Այսինքն մակարդակը շենքից սկսած 
մինչև ուսուցիչ լիներ, ձգտում կլիներ: Բաժանմունքներով է, այսինքն 
ցանկացողը կարող է գնալ հայկական բաժանմունք, կամ վրացական: 
Օրինակ կարող ենք բերել շատ վրացական դպրոցներ, որտեղ չկան 
նման հարմարություններ, ինչպես այստեղ: Ես ասացի, որ իր հնա րա
վորությունների սահմաններում արվում է, բայց մի անհասկանալի բան 
կա մեր համայնքի մեջ, ու մեծ խնդիր. մինչև 90ականները պարզ էր 
ռուսական կրթության հետ կապված, իսկ այս պայմաններում էլի կա
րելի է հասկանալ, որ եթե գաղթելու նպատակ ունեն, ուզում են Ռու
սաս տան գնալ: Այստեղ ապրում են, ռուսական կրթությամբ են ավար
տում, վրացերենով թերի են, հայերենը բա ցա րձակ չգիտեն, գիտեն 
ռուսերենը, որը անհեռանկարային է: Երբ հարցնում ես, թե ինչներին է 
պետք, երբ պետությունը ծրագիր չի մշակում, պատասխան չկա: Գիտեք 
ինչ, մայրը, որը տանում է երեխային ռուսական դպրոց, ասում է, որ 
ինքը ռուսական է ավարտել, տանը ինչպես պարապի երեխայի հետ, 
ուրիշ լեզու չգիտի, երեխան է այդպես մեծանում է, և սերնդեսերունդ 
սա գնում է: Ռուսական դպրոցում հայկական միջավայր կա, շատ 
երեխաներ կան ռուսական դպրոցից, որ մեզ հետ են գործի և այլ 
առումով: Իրենք իրար մեջ խոսում են թիֆլիսահայերենով: Հայերի մի 
սովորության մասին եմ ուզում խոսել, այն, որ հայերը ասում են որ 
իրենց աշխատանքի չեն վերցրել այստեղ, ասել են, որ ազգանունը 
պետք է փոխել, շատ են այդպիսի դեպքերը: Այսօր, որ նման բան են 
ասում, 100 տոկոսով համոզված եղեք, որ օրինակ, եթե ֆուտբոլիստ 
խաղում է Վրաստանում, և ասում է, որ իրեն չեն ընդունել ազգանվան 
համար, դա այդպես չէ, ուրեմն նա հաստատ վատ խաղացող է, 
պարզապես նա փորձում է ինչ որ բան գտնել արդարացնելու համար ու 
դա սկսում է տարածվել: 

Տանը խոսում են թիֆլիսահայերենով, ռուսական դպրոցում իրար 
մեջ խոսում են վրացերենով, 104ում էլ, իրար մեջ վրացերենով են 
խոսում, բայց դա նորմալ են համարում: Ես Փարիզում տեսա հայ երե
խաներ, իրար մեջ ֆրանսերեն էին խոսում, բայց հայերեն պարզ 
խոսում են: Եթե օրինակ իմանամ, որ 104 դպրոցում երեխաները 
հայերեն գիտեն, խնդիր չէ, թող վրացերեն էլ խոսեն, կամ այլ լեզվով, 
բայց այդ ռուսահայկականությունը չենք հասկանում այստեղի: Գոնե 
մեկ լեզու իմանան կատարյալ: 

Մի լավ բան կա նրա մեջ, որ գնում են ռուսական: Թիֆլիսահա
յությունը շատ լուրջ խնդիր ունի, որ գնում են վրացական դպրոց, կամ 
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վրացական միջավայր, սկսում են մոռանալ, որ իրենք հայ են, ես չեմ 
ասում ինչ որ մեկի վրա հարձակվենք, կամ բղավենք որ հայ ենք, ուղ
ղակի իրենք այնքան են ուզում հարմարվել այդ միջավայրին, որ անգամ 
պատրաստ են մոռանալ իրենց ինքնությունը: Դա էլ է լավ, որ ռուսական 
են գնում, որովհետև այնտեղ հայ են հիմնականում: 2009/2010 թ.  
խնդիր ծագեց հայկական դպրոցների փակման հետ կապված: Կա մի 
տրակտատ, որը ստորագրել է Վրաստանը, որ ինքը պարտավորվում է 
փոքրամասնությունների համար ապահովել կրթություն, իրենց մայ րե
նի լեզվով, եթե լինի 3 հոգի դասարանը պետք է բացվի: Հիմա մենք 
ունենք ամբողջ Թիֆլիսում սփռված դպրոցներ, որտեղ դասարաններ 
կային, 2, 3, 4, կար 5 հոգի, այդ ընթացքում եկավ նոր կրթության նա
խա րարը, և սկսեց օպտիմիզացնել: Ասեմ ձեզ, եթե մի տեղում լինի 20
30 մարդ, ոչ ոք չի կարող օպտիմիզացնել, փակել: Ինչից  բացվեց 3040 
ականներին ամենահին հայկական դպրոցը, որում ես էլ եմ սովորել, 
104 դպրոցն է: 1938 թ. ունեցան առաջին շրջանավարտները, ինչից 
ելնելով, որովհետև հայության ազդեցությունը մեծ էր, հայերը շատ 
էին: 1960 թվականին են վրացները Թիֆլիսում շատ եղել հայերից, 
մինչև այդ, հայերը գերիշխող են եղել: Դպրոցների հարցը 2000ական
ներից պարզ էր, որ նոր ուժ չի մտնում, այսինքն ուսուցիչները արդեն 
տարիքով էին, հետո պարզ էր, որ գնում էր զրոյի: 

Երեք տարի առաջ այստեղ կար Պուշկինի անվան մանկավար
ժական ինստիտուտ, ուր 39 թվականից գործում էր լեզվի և գրա կա
նության մասնաճյուղը, բազմաթիվ ֆակուլտետներով, հետո կամաց
կամաց ֆակուլտետը նեղացավ, և մնաց միայն բանասիրական, վեր
ջինս էլ նեղացավ և ոչինչ չմնաց: 

Ամենամեծ խոչընդոտը հայկական դպրոցների պակասն է, մենք 
այսօր ունենք մեկ լիարժեք դպրոց՝ 104 դպրոցը, նաև մնացել է մեկ 
բաժին՝ 103 դպրոցը, նախկին 110 հայկական դպրոցի բազայի վրա: 
Ամենամեծ խնդիրը ազգային դպրոց ունենալն է, որովհետև երեխան 
երբ մեծանում է, իր համար չի ներկայացնում հեղինակություն ոչ Թու
մանյանը, ոչ մեր ազգային եկեղեցական տոները, իրենց համար դրանք 
զուտ անուններ են, ոչինչ դա իրենց համար չի նշանակում, իրենց 
համար դա ոչ մի ազդեցություն չունի, և դա բավական լուրջ խնդիր է, 
հայ երեխան չի մեծանում հայկական արժեահամակարգով: Մենք որոշ 
բացեր լրացնում ենք Հայարտան միջոցով, մեր կիրակնօրյա դպրոցի և 
ստեղծագործական խմբերի միջոցով, պարտադիր ունենք հայոց պատ
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մություն, գրականություն: Մենք ունենք տարեկան 500 աշակերտ, բայց 
այս քաղաքում ապրում է 50–55 հազար հայ, որից 8–10 հազարը դպրո
ցական տարիքի երեխաներ են: Այդ 8 հազարից միայն 500ն են ստա
նում լիարժեք հայկական կրթություն, 95 տոկոսը դուրս են մնում 
հայկական դաշտից: Մենք փորձում ենք, բայց ֆիզիկապես չենք կարող 
ընդգրկել գոնե համայնքի մեծամասնությունը, մենք ընդգրկում ենք 
միայն մի մասին: Շատ լուրջ խնդիր է: Թիֆլիսում հայախոս չէի ասի, 
բայց հայկական արժեքներ տանող մարդիկ քիչ են, դա շատ լուրջ 
զգացվում է, նույնիսկ այնպիսի թեմաներ, ինչպիսին է ապրիլի 24ը և 
այլն, մարդկանց չի հուզում, նաև մեր համայնքում վախ կա, և այս 
ամենը ես կապում եմ վախի և ճնշման հետ, այս համայնքը եղել է 
գլխավոր լույս սփռողը ամբողջ արևելահայության համար և այդ 
նահանջը հիմնականում ճնշումից է, այսօր շատ անգամ ամոթ  է լինել 
հայ, մի մասի մոտ այդ ազգայինը դրսևորվում է այդ ճնշումներից, 
մեծամասնությունը այնուամենայնիվ կուլ է գնում ճնշմանը:

Այս համայնքը կամացկամաց դառնում է ռուսախոս, այսօր եթե 
հայկական և ռուսական դպրոց գնաք Թիֆլիսում, 9095 տոկոսը հայեր 
են, և՛ աշակերտները, և՛ ուսուցիչները, և դա արդեն 3րդ սերունդն է 
այդպես շարունակվում է: Պետությունը հիմա հետաքրքիր քայլ է անում, 
փակում է ռուսական դպրոցները, աշակերտների քիչ քանակի համար, 
և դրանք դառնում են վրացական դպրոցներ և մեր հայ երեխաները, որ 
ռուսական դպրոց էին գնում, որը միջնաբերդ էր հայ և վրաց ինքնության 
միջև, դա էլ են կոտրում, և նա կամացկամաց դառնում է վրացական 
մշակույթի կրողը: Այստեղ կարևոր դեր ընտանիքն ունի, եթե ընտանիքի 
հիմքերը հստակ են դրված, դա ձուլման վտանգ չի առաջացնում, բայց 
շատ դեպքերում երբ հիմքը թույլ է դրված, ինֆորմացիայի պակաս 
ունեն, շատ հայեր չգիտեն, որ Արցախ կա: Հայկական հեռուստա ալիք
ները, անկախ ամեն ինչից, կարող ենք ասել, որ դրական ազդեցություն 
ունեցան, սկսում են նայել արդեն, օրինակ Ավրորան են նայում, ոգևոր
վում են, լավ ազդեցություն տալիս է, բայց դա իհարկե ֆունդամենտալ 
լուծում չէ:

Ժամանակին ունեինք  հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն, 15 
տա րի ես եմ վարել ամբիոնը, հետո ամբիոնը փակվեց,  համալսարանում 
կա հայագիտության ամբիոն, բայց նա հայագիտության չէ, այնտեղ 
ամեն ինչ անում են, որ հայկականը դարձնեն վրացական: Մասնա գետ
ները վրացիներ են, ինչ պիտի անեն: Մի քանի տարի տեսանք, որ վե



րականգնել հնարավոր չէ, որոշեցինք բացել Հայկական գիտահե տա
զոտական կենտրոն Վրաստանում: Այդտեղ զեկուցումներ ենք լսում, 
առայժմ միայն դասախոսություններ ենք լսում հայվրացական հայա
գի տական, ճարտարագիտական և տարբեր թեմաներով: Կրթական 
բա ժին կա, Մանուկյանն է ղեկավարում, թարգմանչական, լեզվի բա
ժիններ կան, տարբեր են: 

Դա գիտական միջավայր ենք ստեղծում, բայց նպատակ ունենք 
ասպիրանտների ընդունել, ովքեր ուզում են շարունակել, պարզապես 
դրա համար մենք պետք է կապ հաստատենք, կցվենք մի որևէ հա
մալսարանի, գիտական կենտրոնի, որ իրավունք ունենանք քննություն 
ընդունելու և այլն: Հետո տարեկան  պետք է հրատարակեինք  գիտա
կան հոդվածների ժողովածու, նախարարը խոստացավ, որ 2017 թվա
կանին կֆինանսավորի, ընդամենը 500 դոլլար էր հարկավոր, բայց 
այս տարի ասեցին, որ չհաջողվեց, կրճատումներ են եղել: Մենք հանձն 
առանք որ կանենք, բայց առայժմ չենք արել: Դպրոցները փակվում են, 
պատճառի մասին խոսելով ասեմ, որ ես ծնողներին չեմ մեղադրում, 
բոլորը դեմ են կանգնում ինձ, որ հայապահպանման համար պետք է 
տանենք հայկական դպրոց, բայց որովետև ծնողը այստեղ իր ապագան 
չի տեսնում, նա մտածում է տեղափոխվել, եթե նա մտածում է 
տեղափոխվել Ռուսաստան, նա իր երեխային հայկական դպրոց չի 
տանում: Կարող ենք ասել, որ երեխային տանելու խնդիր կա, եթե հե
ռու է դպրոցը, ծնողները կամ աշխատում են, խնդիրներ կան:

Դժվար է ասել ռուսական և հայկական դպրոցների որակի տար
բերությունը, մի տեղ աշխարհագրության ուսուցիչը ռուսականում է 
լավ, մյուս տեղ պատմության ուսուցիչը հայկականում է լավ: Ուրիշ 
բան, որ ասենք շենքը, կամ պայմանները, կաբինետային սիստեմ լինի, 
մեր դպրոցներում նման բան չկա: Բայց մի ուրիշ դպրոցում եթե 40 
համակարգիչ է դրված, մեր դպրոցում 23 հատ է, կամ մի քիչ ավել: Այս 
տարի երեք մեդալակիր տվեցինք, 16 հոգուց: Խորհրդային շրջանում 
ռուսական դպրոցը գուցե ավելի ուժեղ էր, այսօր չէի ասի, միգուցե 
ավելի լավ է հայկականի մակարդակը: Գիտեք ինչով է ետ մնում, իմ 
աղջիկը 10 տարի գնաց ռուսական, վերջի 2 տարին տարա հայկական, 
տարբերությունը գիտեք ինչում եմ տեսնում, այդտեղի հայ երեխաները 
ավելի փակ են: Մի անգամ Երևանից եկել էին 104 աշակերտ, մինչև 
միջոցառումը սկսվելը, երևանցի երեխաները բարձրացել էին բեմի 
վրա, և պարում էին, իմ հետևում մեր ուսուցիչներն էին նստած, ասում 
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են, թե բա որ մեր երեխաները գնան ուրիշ դպրոց, ուրիշ քաղաք, իրենց 
այսպես կպահե՞ն: 

Շրջանավարտները իհարկե բոլորը չեն տեղափոխվում: Վրա
ցերենին տիրապետում են և գնում վրացերենով են սովորում, հետո 
իրենց ազգանվամբ աշխատանք գտնելը Վրաստանում, դա էլ խնդիր 
է: Մեր համայնքում մի երիտասարդ կա, Էդիկ Քոչարյան, շատ խելացի 
է, 40 տարեկան է, 20 տարի է աշխատանք է փնտրում, կանչում են, 
գնում է հարցազրույցի, ամեն տեղ ինքը շահում է, բայց ազգանվան 
համար  չեն ընդունում: Սահակաշվիլու ժամանակ, երբ որ տնօրենների 
փոփոխություն եղավ, ես չէի մտածում, որ կարող եմ լինել, կոլեկտիվը 
որոշեց նամակ գրել, որ ես լինեմ, որովհետև պաշտոնակատարը չէր 
կարող դպրոցը ղեկավարել: Նամակը ուղարկվեց նախարարություն, և 
առանց որևէ առարկության կամ միջնորդի իրենք պատասխանեցին, 
որ ես նշանակվում եմ տնօրեն: Եթե հայկական դպրոցում վրաց տնօրեն 
նշանակեն, ինչ իմաստ ունի, եթե հայերեն բառ չգիտի, ասենք 104ը 
բացառություն է, բայց հայից հետո էլի վրացի բերեցին, հայ բայց 
հայերեն չիմացող, էլի ծանոթությունով, դրանից հետո բերեցին ռու սա
հայ, հայերեն գիտի, բայց ռուսական դպրոցից է, էլի ծանոթությունով: 
Նայած ինչ նպատակով է գալիս, գալիս է, որ փակի հայկականը: 
Օրինակ այստեղ հայկական մասնաճյուղ էր 132րդ դպրոցը,  եկել էր 
վրացուհի, փաստաթղթեր հավաքեց, և տնօրենը չթողեց առաջին 
դասարան բացվի: Ուսումնական նյութերը, մինչև  խորհրդային տա րի
ները, Հայաստանի դասագրքերն էին բոլոր առարկաներից, այս 
պահին բոլորը վրացական ծրագիր է, հայերենով թարգմանված, բացի 
հայոց լեզվից և գրականությունից, որը Հայաստանից կազմակերպվում 
և բերվում է, հետագայում այստեղ կկազմվի ծրագիր, և կհրատարակվի, 
մինչ այդ այդ դասագրքերն են:

Խմբակների խնդիր չկա, եթե ես հիմնադրեցի երգի և պարի 
խմբակ, որը դպրոցը ունեցել էր: Հիմա էլ կան և՛ երգի, և՛ պարի, և՛ 
մարզական խմբեր: Դա խնդիր չէ, ընդհակառակը, նախարարությունը 
այս տարի հատուկ շեշտում է արտադասարանական խմբակների գոր
ծունեությունը, նույնիսկ մրցույթ է հայտարարել, որ կֆինանսավորի, 
եթե դպրոցը ծրագիր ներկայացնի:  Օրենքը խախտվում է փաստորեն, 
եթե կային աշակերտներ, չպետք է փակեին, նմանատիպ հարցեր երբ 
առաջանում են, համայնքում չկա՞ իրավական որևէ համակարգող մար
մին: Եթե լինի, անպայման կարող ենք, հիմա 110են, կան դասարաններ 
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7 հոգի են, 10 հոգի են, բայց դասարաններ են: Իսկ 131 դպրոցում արդեն 
կոմպլեկտներ են, որովհետև քիչ են:

Այստեղ ռուսերենը օտար է համարվում, հայերենը չգիտեմ: 
Նրանք ընդունվում են ««Մեկ պլյուս չորս» ծրագրով: Չգիտենք, եթե 
ընդունվելու համար 4 առարկա է տալու, հայերենը համարվու՞մ է 
օտար: Հայկական դպրոցում ռուսերենը տվեցին որպես օտար լեզու, ոչ 
թե անգլերենը, երեխայի կամ ծնողի ցանկությամբ:

Համալսարանն է, որը իբրև կան անունով, ոչ ոք չգիտի, դիմորդը 
որ գնում է հայտ է լրացնում հայոց լեզու և գրականություն, նրան ասում 
են, որ չկա նման բան, հետո սա որ փակվեց, մասնավորում բացեցինք, 
2 շրջանավարտ թողեցինք: Երևանի Հայբուսակում, որ բացել էինք, և 
սպասում էինք կրեդիտացիայի, իբր ուսանողները այստեղ պետք է ըն
դունվեն, սովորեն, բայց ստանան Հայաստանի դիպլոմ, 2 անգամ 
հանդիպումներ ունեցանք Ախալցխայում և այստեղ, 23 ուսանող կա 
առայժմ, բայց քանի դեռ կրեդիտացիա չկա, նրանք չեն համարվում 
օրինական, հիմա նախապատրաստական է: Հիմա համալսարանում 2 
տարի գործում է ՝Ջավախիշվիլու համալսարանում, բայց դիմող չկա, 
որովհետև չգիտեն, երկլեզու տարականի մասնագետներ են պատ
րաս տում, որոնք սկզբում կդասավանդեն 1ից 6րդ դասարանում, հե
տո գուցե երկու լեզվով, հայագետներ պիտի լինեն դասավանդողները: 
Հայերենով հանձնում են ընդհանուր ունակություններ քննությունը, 
միասնական ազգային քննությունը, ընդունվում են նախապատրաս
տական, մեկ տարի խորացված վրացերեն են ուսումնասիրում, հետո 
որ համալսարանը, որ բաժինը ուզում են, այնտեղ էլ հաջորդ տարի 
ավարտական քննությունը հանձնում են և եթե հաղթահարում են, 
շարունակում են ուսումը: 

ԶԼՄ-ներ
Կա «Վրաստան» թերթը, որը մի քանի հարյուր կամ հազար օրի

նակ տպագրվում է: Լրատվական գործակալություններից է երկու տա
րի առաջ հիմնադրված «Ալիք» մեդիան: Չունենք հեռուստա ընկերու
թյուններ ԱՄՆի նման, որ գործում են, ազդեցություն ունեն, կամ ռա
դիո, դրա համար միջոցներ են պետք և մարդկային ռեսուրսներ, 
այնտեղ ստացվում է, որովհետև կան նյութական միջոցներ, և կան Հա
յաստանից գնացած մարդկային ռեսուրսներ, որովհետև ԼոսԱնջելեսի 
հեռուստաընկերությունները 1520 տարի առաջ շատ ցածր մակարդակի 
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վրա էին, իսկ հայության գնալով մակարդակը ավելի բարձրացավ: 
Մենք որպես եկեղեցի ամբողջ աշխարհի հայության  մեր եկեղեցիների 
հետ կապի մեջ ենք Մայր Աթոռի միջոցով, բայց որ ասենք հստակ ինչ 
ոչ բաներ, դեռ չէ: Մենք հանրային հեռուստաընկերության 2րդ ալիքով 
ունենք հայերեն լեզվով նորություններ շաբաթը 2 անգամ, բայց դա 
նախագիծ է, տարբեր ազգերին 30 րոպե տալիս են, համայնքային 
նորություններն էլ են լուսաբանում, բայց դա մեծ ազդեցություն չունի: 
Այսօր մենք հնարավորություն ունենք, որ համայնքը վրացական 
ալիքները կարող է թարգմանությամբ, հայկական սուբտիտրներով 
դիտել, բայց շատերը, հատկապես շրջաններում, չգիտեն դա ինչպես 
օգտագործել: Պետությունը այս առումով մի ընթացք գործունեություն 
ծավալել է ինֆորմատիվ կերպով, բայց օգտագործման դժվարություններ 
կան: Մեդիայի ազդեցությունը փաստորեն այնքան մեծ չէ, որ կարո
ղանա ինչ որ բան ձևավորել: Նույն խնդիրն էլ Հայաստանում է, մարդիկ 
ընկալում են այն, ինչ իրենց հետաքրքրում է: «Ալիք» մեդիան մեկ 
տարեկան է, բավականին նորմալ լրատվություն է հաղորդում, նա 
վրա ցերեն է թարգմանում: «Վրաստան» թերթն է, որը ևս շատ օբյեկ
տիվորեն արտացոլում է Վրաստանի կյանքը, լուսաբանում է համայնքի 
կարևորագույն միջոցառումները, նաև պաշտոնական էջ ունի Հայաս
տանի իրադարձությունների  և այնտեղ հատուկ մեկ էջ կա, որտեղ կան 
լուրեր Արցախից: Կա նաև Հայարտան էլեկտրոնային էջը, որտեղ 
հիմնականում նրանց գործունեությունն է: Հայկական հեռուստա հա
ղորդումներ ունենք վրացական հեռուստատեսության Առաջին ալիքով 
,որոշակի ժամանակ է հատկացվում, որ լուրերից զատ նաև անդրա
դառնում է վիրահայերի կյանքին: Հայկական հեռուստաալիքներ ևս 
կա րողանում ենք նայել: Հայկական լրատվություն սպառողները բավա
կան շատ էին, թվերը չգիտեմ, բայց մի քանի հազարի է հասնում, հա
յաշատ շրջաններում հայերեն կարդում են, Թիֆլիսում մեծամաս նու
թյունը արդեն հայերեն չի կարդում, և այստեղ դա իրենից ոչ մի արժեք 
չի ներկայացնում: Կա «Ալիք» մեդիա, լրատվական կազմակերպություն 
է, հիմնականում օնլայն, բայց նրանք ունեն տպագիր, նաև վիդեոներ 
են պատրաստում, 2 տարվա գործունեություն են ծավալում, կա լրա
տվական գործակալություն Ախալքալաքում, որը նույնպես նոր է, բա
վական հետաքրքիր գործեր է անում, տեղական նյութերը, ավան դույթ
ները հաղորդում է, Ջավախքում, և ոչ միայն կատարվող իրադար
ձությունները լուսաբանում են:
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Կազմակերպություններ
Թբիլիսիում շուտով կգործի «Վերնատուն»ը, պաշտոնական բա

ցումը շուտով կլինի, նրա հիմնական նպատակը կլինի գիտական, գրա
կան կապեր հստատել հայ և վրաց գրողների, մտավորականության 
հետ: Եթե Հայարտանը ստեղծագործական խմբեր, խմբակներ են, 
կրթական, այնտեղ կլինի այդպիսի գրադարան: Եկեղեցուն կից գոր
ծում է առաջնորդարանը, որին կից մեկ երկու տարուց կգործի 
թանգարան: Կան հասարակական մի քանի կառույցներ, որոնք որո
շակի ձևով գործում են, դրանցից կառանձնացնեի «Վրաստանի հայ 
համայնք» կազմակերպությանը, որը ազգային տեսանկյունից որոշակի 
գործեր է անում, ապրիլի 24ի, մայիսի 9ի և այլնի հետ կապված մի
ջոցառումներ կազմակերպել: Նկարիչների միությունն էլ բավականին 
ակտիվ է գործում, մենք ենք օգնել նրանց, Երաժիշտների միությանը, 
նաև օգնել ենք Մտավորականների միության ձևավորմանը, բայց 
իներտ են, Թբիլիսիի հայությունը իր վրա չի վերցնում որևէ պատաս
խանատվություն, մենք եկեղեցիները նորոգենք, չնորոգենք չի նորոգվի, 
մենք կիրակնօրյայի ուսուցիչ պահեցինք, պահեցինք, ինքը չի պահի: 
Այսինքն համայնքը որևէ մասնակցություն չի ունենում, ինքը համարում 
է, որ մոմ վառելով, գաձանակում գումար գցելով արդեն մասնակցություն 
է ունենում: Որոշ գործիչներ ժամանակին այս հաստատությունը կառու
ցելիս օգնել են, բայց հիմա իրենց գործերն էլ լավ չեն: ժամանակին 
հոգաբարձուների խումբ էինք ստեղծել,   մի քանի գործարաներ: Ցա
վով նորից կրկնում եմ, որ թբիլիսահայությունը ոչ մի պատասխա
անտվություն չի  վերցնում: Օրինակ բերեմ, այս վերջերս մենք ունեինք 
բարեգործական միջոցառում, մի հայ երեխայի օգնելու համար, որպես 
կամավոր օգնող, վրացիներ ավելի շատ գրանցվեցին, քան հայեր: 
Կամավորության մշակույթը համայնքում չկա, որովհետև սոցիալական 
վիճակը այստեղ ուրիշ է: Մենք չենք կարող ասել, որ Շեվառնաձեից 
սկսած, այդ հարցը միանշանակ լուծվեց, մենք գիտենք, որ այդ թեման 
հատուկ էր այստեղ, նպատակ ուներ, բայց մեր հասարակությունը 
այնքան է հասունացել, մենք գիտակցում ենք դա ինչի հետ է կապված:  
Երկրի զարգացման հետ մեկտեղ նրանց վիճակն էլ կբարելավվի, ինչի 
համար մեր կառավարությունը լուրջ քայլեր է ձեռնարկում: Հիմնա կա
նում կարող եմ ասել, որ էական ազգային, տնտեսական կամ այլ 
խնդիր ներ չկան: Ոչ մի խնդիր, ազատ կերպով, եթե ցանկացած անձ 
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ցանկանում է ստեղծել կազմակերպություն, գրանցվում է, ինչպես տի
կին Էմմայի հետ մենք գրանցել ենք «Վրաստանի գիտահետա զո տա
կան միություն» կազմակերպությունը: Հիմնականում զբաղվում է տպա
գրությամբ, ուսումնասիրում է նաև մեր վիրահայերի նշանավոր մարդ
կանց գործունեությունը, հանդիպումներ է կազմակերպում: Այսօր ի 
ուրա խություն մեզ, մի շարք կազմակերպություններ կան, որոնք ունեն 
երիտասարդ ղեկավարներ, և ընդգրկված է երիտասարդ սե րունդը, դա 
շատ ողջունելի է: Մինչև ստեղծվելը, այդ պակասը ինձ թվում է կար, 
մտա ծում էի այդ ուղղությամբ, և ի ուրախություն վիրա հայերի և մեզ, 
կան այդ երիտասարդական կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում 
են մշակութային գործունեությամբ, հասարակական կյանքի աշխուժաց
մամբ: Ցավոք սրտի քիչ են, ոչ բոլորն են ընդգրկված, հավանաբար 
կեսից ավելի քիչ: Ոչ միայն կազմակերպչական, այլև մասնակցության 
առումով նույնպես քիչ են:  Այո, նաև մասնակցության առումով:

Այսպես հիմնականում կազմակերպությունների միջոցով, և եկե
ղեցուն կից Հայարտուն մշակութային կենտրոնի միջոցով, իհարկե 
տար բեր կազմակերպիչներ ընդգրկված են, համատեղ իրականացվում 
են շատ աշխատանքներ: «Արևիկ մանկական վիրահայ երեխաների  
օգնության» բարեգործական հիմնադրամի  15 տարին է լրանում: Շատ 
ակտիվ էինք աշխատում, մինչև Հայարտան ստեղծվելը: Հայարտան 
6րդ տարին է լրանում, և ինչ որ մենք էինք անում, այնտեղ գնաց: Մենք 
ֆորումներ էինք անում, երեխաներին ցուցահանդեսներ, ամեն ինչ, 
բայց այս 15 տարվա ընթացքում մոտ 2000 դոլլար օգնություն ստացած 
չենք լինի, անհատներից օրինակ: Մենք կազմակերպում էինք փառա
տոն, տոմսերը դպրոցներում վաճառում էինք,  և այդ տոմսերով թատ
րոնի շենքում կազմակերպում էինք այդ, իսկ հետո արգելեցին դպրո
ցում տոմսեր վաճառել, մենք այլևս չէինք կարող, ծախսեր կային, թե
կուզ հենց դահլիճի համար, և մենք արդեն 3 տարի է չենք կազ մա
կերպում, պարզապես նյութական օգնություն ենք ցուցաբերում, նոր 
հագուստ ենք տրամադրում, տվել ենք դպրոցներին, 2 անգամ  ուղարկել 
ենք Ղարաբաղ:

 Եթե ռեալ վերցնենք, հայապահպանության դաշտում մեզանից 
բա ցի մեկ կազմակերպություն է գործում, դա «Հայաստանի հայ հա
մայնք» կազմակերպությունն է: Իրենք զուտ ազգային գործունեություն 
են ծավալում: Մյուս կազմակերպության առումով, ինձ մի քիչ կասկածելի 
է իրենց հայապահպանությանն ուղղված միջոցներն ու միջոցառումնե



ՀԱՅՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸԱՅՍՕՐ226

րը: Համայնքի ղեկավարություն հասկացողություն չկա, կա հայերի 
միություն, որը հիմա էլ է գործում, 90ականներին բավական ակտիվ 
կառույց էր, և հետագայում դարձավ պետության վերահսկողության 
տակ գտնվող կառույց, և այսօր իրենից ոչինչ չի ներկայացնում: Այսօր 
ամենամեծ դերակատարությունը եկեղեցին ունի, որովհետև այն ամեն 
տեղ ներկայացված է, և այն ունի 5 կենտրոն՝ մշակույթի, կրթության և 
երիտասարդության, Թիֆլիսում մեր կենտրոնական Հայարտունը, 
Բա թումիում,Մինոցմինդայում, և կբացվի նաև Վերնատուն կենտրո նը: 
Մենք հայ գրողների կենտրոն ունենք, որտեղ գիտահետազոտական 
կտարվեն, միջոցառումներ և այլն:

Գաղութումընթացողտնտեսական
ևսոցիալականգործընթացներ
Ես ուզում եմ սկսել 19րդ դարից: 19րդ դարում Թիֆլիսում գործում 

էր գործարար մարդկանց կազմակերպություն, գործում էր բարերար
ների միություն, գործում էր մշակույթը: Տարբեր կազմակերպություններ 
կային, որոնք կոնկրետ աշխատում էին տեղի հայության համար: Ինչ է 
նշանակում տեղի հայություն: Եկեղեցու, թատրոնի, գրադարանների, 
գրողների, դերասանների, այդ մարդիկ իրենց գումարը ներդնում էին 
այդպիսի մարդկանց համար: Ժամանակները փոխվելուց հետո, ամեն 
10 տարին մեկ, 15 տարին մեկ, երբ գործարար մարդիկ հեռանում էին, 
նրանց փոխարինողներ չկային. Ղազարյանին, Մանթաշովին էին փո
խա րինում, չկային և տեսեք, փաստորեն 20ական թվականներին, 30
ական թվականներից հետո, կամացկամաց երբ Սովետական միու
թյունը մտավ այս երկիր, Հայաստան, և ընդհանրապես կարմրեց կես 
երկրագունդը, բարեգործություն հասկացողությունը ինքնըստինքյան 
վերացավ, որովհետև եկած պետությունը արդեն թույլ չէր տալիս այդ 
բարեգործութունը, նրանց մտածելակերպի հետ չէր համընկնում, և ինչ 
եղավ, մեծահարուստները թողեցին գնացին, մեկը գնաց Ֆրանսիա, 
մեկը՝ Անգլիա: Եկան կոմունիստները և նրանց հարստությունը վերց
րեցին դարձրեցին պետական սեփականություն: Մանթաշովի տները 
դարձան պետությանը և ինչպես Հայաստանում,  դե Երևանի մասին  չէ 
խոսքը, Երևանը այն ժամանակ վատ դրության մեջ էր: Գնացին այդ 
մարդիկ, իրենց կառուցած շենքերը, հյուրանոցները, տները, մանկա
պար տեզները, մշակույթի տները, գործարանները, դպրոցները մնաց 
պետությանը: Պետությունը սեփականաշնորհեց:



ԳԼՈՒԽՅՈԹԵՐՈՐԴ.ՎՐԱՍՏԱՆԻՀԱՅԵՐԸ.ԹԲԻԼԻՍԻ 227

Թիֆլիսում հայության հիմնական մասը այսօր սպասարկման 
ոլոր տում է աշխատում, տաքսի ծառայություններում, հյուրանոցներում, 
ռեստորաններում, պետական պաշտոններում քիչ հայեր կան, քա
ղաքականության մեջ նույնպես: Կոնկրետ շերտ չունենք, մեկը կոշկա
կար է, մեկը բիզնեսմեն է: Ակտիվ հասարակական կյանքում ևս  քիչ 
հայեր կան, հավանաբար դա գալիս է 90ական թվականների այդ 
ծանր տարիների հետևանքով, երբ հայությունը կենաց մահու, ապրելու 
խնդիր ուներ և դրա համար կարծեք թե երկյուղի, շատ չակտիվանալու 
սինդրոմը մինչև այսօր էլ գործում է, դրա համար հայությունը ավելի 
շատ առևտրի մեջ է, և մեծ շուկաներում իրենք են, մենք այստեղ 
գործարարաներ, ներկայացուցիչներ չունենք, մի քանի ապակու գոր
ծարան կա այստեղ, կամ տնաշինական կամ այլ,  բայց դրանք փոքր 
երևույթներ են և համայնքային կյանքի մեջ ընդգծված դերակատարում 
չունեն: Համայնքը, որպես հին համայնք, նաև ունի իր ավանդությունները: 
Այդ ավանդությունները թեև խորհրդային տարիներին շատ էին խե
ղաթյուրվել, բայց մենք կամացկամաց ամրապնդում ենք և վե րա
կանգ նում դրանք մեր ազգային, եկեղեցական, ժողովրդական տոնա
խմբությունների միջոցով: Սոցիալտնտեսական վիճակը լավ չէ, կա
րելի է ասել ապրող վրացիներինն էլ, որովհետև իրենք իրենց հետ 
ապրում են, գրեթե նույն մակարդակի վրա են, բայց բնականաբար, 
որպես ազգային փոքրամասնություն, իրենք ավելի խոցելի են, որով
հետև եթե կան պետական պաշտոններ, այնտեղ գնում են վրացիները, 
և հայության համար քիչ աշխատատեղեր են մնում, այնպես որ հա
յությունը սոցիալապես խոցելի խավ է այստեղ, չնչին մասն է, որ իրեն 
կարող է համարել ապահով:

Այստեղ ունենք մասնագետներ, որոնք իրոք անփոխարինելի են, 
ֆինանսական գծով տնօրեններ կան շատ: Սակայն մենք այստեղ 
մրցակից չենք իրենց, մրցակցային էլ չենք, որովհետև իրենց երկիրն է, 
տիրապետում են ամեն ինչին, կրթական ոլորտում լինի, թե տարբեր 
մասնագիտությունների առումով, մենք մրցակից չենք: Այսօր վրացի
ների մեջ արդեն լավ վարպետներ կան, քարշարներ, ճարտարապետներ,  
այսինքն տարբեր մասնագիտությունների մեջ եթե նախկինում հայեր 
էին, այսօր իրենք էլ են սովորել, զարգացել և գրեթե չեմ տեսնում մի 
ոլորտ որ մենք մրցակից լիենք իրենց: Մեծամասնությունը բիզնեսով է 
զբաղվում, մանր և խոշոր: Արվեստով, թատրոն ունենք, թերթը «Վրաս
տան» թերթն է, եկեղեցին, «Հայարտուն» մշակութային կենտրոնը 
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ունենք: Ինչպես տեղացիները, նույն վիճակում էլ հայերն են: Տարբեր 
շերտերի մարդիկ կան, կան բավականին բարեկեցիկ ապրողներ, կան 
միջինից էլ ցածր ապրող ընտանիքներ: Գրեթե բոլոր ոլորտներում էլ 
կարելի է գտնել հայազգի աշխատակիցներ: Բնականաբար դպրոց նե
րում ավելի շատ են ուսուցիչները, որովհետև կան հայկական դպրոց
ներ:

Ընդհանրապես հայերը ամենավատը ապրում են և Հայաստանում 
և Վրաստանում: Մի քիչ համեմատաբար Ջավախքի վիճակը բարե լա
վել է, որ ճանապարհները կառուցված են, ապրանքի՝ շուկա հասնելը 
ավելի հեշտ դարձավ: Նայեք, հիմա լուրջ բիզնեսմեններ չկան, եթե մի 
հայ իրենից ինչ որ բան ներկայացնում է, ես իրենց ճանաչում եմ: 
Հարուստ մի քանի հոգի են, բայց եթե համեմատենք մյուս համայնքների 
հետ, լուրջ թիվ չէ, բայց նույն ջավախքցի հայը գնում է Մոսկվա, 
դառնում է ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, իսկ այստեղ չի կա
րողանում: Տնտեսապես շատ թույլ են: Շաբաթական բավական դի
մումներ ենք ստանում, ֆեյսբուքով տարածում ենք, երեխաների բուժ
ման համար գումար չունեն: Օրենքով մենք բոլորս հավասար ենք այս 
պետության մեջ, բայց իրականում այդպես չէ: Մենք 23 անգամ պետք 
է լավը լինենք, որ հավասար լինենք իրենց, ամեն տեղ էլ այդ խնդիրը 
կա՝ մեծամասնություն և փոքրամասնություն: Հիմնականում հաջողակ 
հայերը՝ բարձր աշխատավարձով, իրենց ինտելեկտի հաշվին են դա 
ապահովում, բանկերում աշխատող հայեր ունենք, որ ավելի բարձր 
որակ են ներկայացնում, քան նույն աշխատավարձ ստացող վրացին: 
Դպրոցներում ուսուցիչներ են, ընդ որում ամենաշատը իրենք են, 
գյուղատնտեսության մեջ են, և մանր առևտրի, և  արհեստներ ունեն: 
Ասեմ, որ վրացիների մոտ հայերը ընկալվում են բարձր մակարդակի 
արհեստավորներ, այստեղ էլ մրցակցության հաշվին է, որ հայը ավելի 
լավ է պատրաստում, Ջավախքից տղաներ կան, հազարավոր տղաներ,  
որոնք ունեն հնարավորություն, գործում են Ռուսաստանում, կամ այլ 
երկրներում: Նրանք կարող է իրենց գյուղում մի եկեղեցի կառուցեն, 
բայց որ ասես եկեղեցու փոխարեն մանկապատեզ կառուցիր, կամ 
սպորտդահլիճ, կամ մշակույթի տուն, չեն անի: Իհարկե եկեղեցին 
կարևոր է, բայց ամեն մեկը մտածում է, որ եկեղեցի կառուցի, Աստված 
իրեն կտա: Այսինքն այստեղ եկեղեցին ավելի մեծ շնորհ և առա վե
լություն ունի: Հիմա եթե դու գործարար մարդուն ասես, արի մի ներ
կայացում ֆինանսավորի, իսկ մեր առաջնորդը ասի, եկեղեցուն մի 
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բան է պետք, գործարարը առաջին հերթին կլսի եկեղեցուն: Դա վատ 
չէ, դրա մասին չէ խոսքը:  Մենք ունենք մի տեսանկյուն, և այս տեսանկ
յունով գնում ենք: Ասենք քաղաքի շրջանում 3840 գյուղ կա, մի գյուղում 
մի գործարար մարդ եկեղեցի կառուցեց, հաջորդ գյուղում մյուսն էլ է 
ուզում:

Հասարակականկյանք
Տղամարդկանց ազդեցությունը շատ է կանանց վրա, մեր 

շրջանների մասին է խոսքը:  Ես նախորդ տարի ընտրությունների 
ժամանակ ընտրական վարչությունում էի աշխատում, որպես հայալեզու 
մասնագետ, ու ինչպես ասեմ, գոյություն ունի գեն դերային խնդիր, ես 
համարում եմ, որ Վրաստանում այս խնդիրը այդ պես արտահայտված 
չէ, բայց մեր համայնքի ներսում մենք ունենք խնդիր: Կանայք կազմում 
են ձայն տվողների 57 տոկոսը, տղամարդիկ 43 տոկոսը: Հաշվառումը 
արվում է, վերջում այնպես է ստացվում, որ 2 անգամ շատ տղամարդ է 
մասնակցում, քան կանայք: Մեծ է տղա մարդ կանց ազդեցությունը, դա 
քաղաքում էլ  կա, որ ազատ չեն աշխատանք և մասնագիտություն ընտ
րե լու տեսանկյունից: Շատ է օգնում «Չորս պլյուս մեկ» ծրագիրը, որը 
շատ լավ ծրագիր է: Մարդկանց մտա ծե լակերպը որպեսզի փոխվի, 
նրանք պետք է ինտեգրվեն: Շատ լավ է այս ծրագիրը երիտասարդների 
համար, թվով քիչ են գալիս, 700 հոգին տարեկան, ես համարում եմ, որ 
քիչ է: Եթե վերցնենք թե ում համար է այդ առավելությունը, ապա 
դրանք հայերի և ադրբեջանցիների համար է, ուրիշ ազգերի համար 
չկար, բայց այս տարվանից ուզում են այդ ծրագիրը օսերի համար էլ 
անեն: Եթե ստատիստիկայով համեմատենք, մեր ժողովուրդը էլի քիչ է, 
300 հոգին հավասար է 800 հոգի ադրբե ջանցուն: Երբ օսերի համար 
կարվի արդեն դա էլ կհամեմատենք, չնայած նրանք իրենց կարծես 
փոքրամասնություն չեն զգում: Անկեղծ ասած, սա ինչ որ տեղ 
ձևականություն է, որովհետև Վրաստանը այն քան պատասխա նա
տվություն է վերցրել իր վրա, որ հերոսաբար փոր ձում է այդ հարցերի 
տակից դուրս գալ: Ես Թիֆլիսում եմ մեծացել, չեմ զգացել, որ օսերը 
իրենց փոքրամասնություն զգան, բայց այս տարի ակտիվացել են և 
արդեն կերևա: Ինչ վերաբերում է արտագաղթին: 

Եղել են նման դեպքեր, երբ նոր կազմավորվում էր Վրաստանը, 
այն ռադիկալ ուժերը, որ կային կառավարությունում, ասում էին, որ 
այսպես պետք է լինի, բայց Շեվառնաձեի շրջանից սկսած, այդ 
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փոփոխությունը եղավ: Այսօր Վրաստանում կա այն սերուցքը, որ ազ
գության հարց եթե բարձրանում է, վատ են զգում իրենց: Հիմա կան 
տարբեր խնդիրներ: Վերջերս եկեղեցու կողքին շինարարություն է 
գնում, փորձեցին հարց բարձրացնել, իբր հայկական մշակութային 
կենտ րոնի վնասելու խնդիր: Թեկուզ թատրոնի պարագայում, քանի 
տարի է, թատրոնը պետք է վերանորոգվի, բայց օպերայի պետական 
շենքը 6 տարի է, փակ էր: Ինչ վերաբերում է հայրենիքից դուրս ապրող 
քաղաքացիներին, ցանկացած հայ որտեղ ապրում է, պիտի լինի այդ 
երկրի զավակը. այդ երկրի հաջողությամբ պիտի ուրախանա, այդ 
երկրի անհաջողությամբ պիտի տխրի: Հայրենիքը դա փոքրիկ տուն է, 
այդ տան մեջ կարող է 3 մարդ ապրել, կարող է 10 մարդ ապրել, երկիրը 
դա մի փոքրիկ տուն է, որտեղ ապրում են մի քանի միլիոն մարդիկ, ոչ 
մի տարբերություն չկա: Դրա համար, որտեղ քո տունն է, որտեղ դու 
բնակվում ես, դու պիտի լինես այդ հողին կպած անձնավորություն, քո 
ընտանիքով, քո զավակներով, քո զավակը պիտի ծառայի այդ երկրին, 
դու չես կարող այդ երկրում ապրել, ու մտովի այդ երկրի անհա ջո ղու
թյունների համար ուրախանաս, դա սարսափելի  բան է: Միայն այս 
դեպքում հզոր կլինի նաև  քո պատմական հայրենիքը, իսկ դա ինչ է 
նշանակում.  դու ազնիվ մարդ ես, իսկական քաղաքացի ես, եթե դու 
քաղաքացի ես այն բնակավայրի համար, որտեղ դու բնակվում ես, 
ինքնըստինքյան դու հավատարիմ մարդ ես լինում քո պատմական 
հայրենիքին: Հիմա մենք գուցե շատ ենք խոսում համայնքների մասին, 
հզոր, գիտուն, նորարար մարդիկ, հանճարեղ գրողներ, երգահաններ, 
սպորտսմեններ, նրանք պիտի գործեն իրենց երկրում: Հայեր ունենք 
Ռուսաստանում, որոնք ներկայացնում են Ռուսաստանը, և մենք դրա 
համար ուրախանում ենք,որ տեսեք հայ է, բայց մենք ավելի ուրախ 
կլինեինք, որ ստացած մեդալները կամ մրցանակները լինեին մեր 
դրոշի տակ և մեզ ճանաչողների քանակը կավելանար, այսինքն մեր 
գերխնդիրը սա պետք է լինի: Ես ասում եմ, որ պետք է լինես երկրին 
հավատարիմ, բայց չկորցնես քո երկրի ավանդույթը: Ամենաան ընդու
նելին ինձ համար այն է, երբ արտասահմանում ունենք 46, կամ 59 կազ
մակերպություն, այս կազմակերպությունները բոլորը իրար ուտում են: 
Գիտեք ինչու են շատ ստեղծվում այդ կազմակերպությունները, կռիվ 
կա, թե ով է առաջինը: Օրինակներ կան, որ ես ականատես եմ եղել, որ 
եթե դու  այս կազմակերպությունից ես, դու ունես քո ծրագիրը, այն 46
րդ կազմակերպությունը ունի իր ծրագիրը, եթե սա վերաբերում է մի 
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գրողի, որին հրավիրում է մի կազմակերպություն, մյուս կազմակեր
պու թյունները այդ հանդիպմանը չեն գնում, և ոչ էլ հրավիրված մարդուն 
են ուզում բարևել: Ահա որտեղ է կորչում մեր միասնությունը: Եթե մենք 
օտար երկրում չենք կարողանում մեր կազմակերպություններով բարձ
րացնել մեր գրականության, նկարչության, երաժշտության վիճակը, 
թատրոնի, դպրոցի մակարդակը, սա ուղղակի իմաստ չունի, պիտի 
կարողանանք բարձրացնել: 

Հայաստան-վիրահայոցհամայնքփոխհարաբերություններ
Շատ դրական, օգնում են արբանյակային հեռուստաալիքները, 

շատ դիտ վում են Առաջին և Շանթ հեռուստաալիքները, մանավանդ 
Շանթը: Դա մեզ օգնեց, օրինակ արդեն գրեթե 10 տարի է, մենք անցել 
ենք նոր տոմարի, առաջ մեր բոլոր տոները Թբիլիսիում, Բաթումիում 
արվում էր հին տոմարով, ուղղափառ վրաց եկեղեցու հետ միասին: 
Հիմա իրենք որ նայում են հեռուստատեսությամբ, տեսնում են, որ 
օրինակ Զատիկն է, լինում է մեկ ամսվա տարբերությամբ, դա շատ 
ծանր է: Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Հայաստանի մասին այ
սօր էլեկտ րոնային լրատվությունը հասանելի է, մանավանդ հիմն ա
կանում ռու սա լեզու ժողովուրդ է Թբիլիսիի հայությունը, հայախոս է, 
բայց կար դալը ռուսերեն է: Լրատվամիջոցներից, հեռուստաընկե րութ
ուններից, ընդհանուր պետք է ասեմ, որ թբիլիսահայությունը 
հանդիսանալով հին հայություն, հակադրություն չունի այսօրվա Հա
յաս տանի հետ, ինչպես նոր  կազմավորված այլ համայնքներ, որոնք որ 
նեղացած են Հայաստանից, որովհետև իրավիճակի ելնելով, նա իր 
ընտանիքով գնացել է, ծնողներն են այստեղ, մենք չունենք դա: Թբի
լիսահայությունը կապված է Հայաստանին, և հայաստանասիրությունը, 
հայրենասիրու թյունը, էջմիածնասիրությունը այստեղ մեր ժողովրդի 
մեջ կա: Արցախի նկատմամբ շատ ուշադիր են: Միայն մի քանի դժգո
հություններ ունեն. հայկական հեռուստաընկերություններով հեռար
ձակ վող այդ հայկա կան սերիալները, որը մեր հայ իրականության հետ 
բացարձակ կապ չունի: Ախալքալաք, Ախլցխա, Բաթում, Թբիլիսի, 
որտեղ որ հայությունը նայում է, այդ դժգոհությունը կա: Բայց Հա
յաստանի կյանքով ապրում են, եթե իրենց ասես նախագահ, նրանք 
մտածում են Սերժ Սարգսյանի մասին, չի մտածում Վրաստանի նա
խագահի մասին, ասես վարչապետ, Կարեն Կարապետյանի մասին են 
մտածում, իրենց նեքին կապը կա: Ինտեգրված է Թբիլիսիի հայությունը 
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վրաց հասարակության մեջ, տի րա պետում է լեզվին, մշակույթին, 
ավանդություններին, ընկերություն, բարեկամություն են անում, բայց 
նրանց հիմնական մասը իրենց կապը նայում է Հայաստանի հետ:

Մենք ցանկություն ունենք Հայաստանի կյանքի մեջ մասնակցու
թյուն ունենալ, բայց չկա այդ մեխանիզմը, որ ինքը մասնակցի, եթե 
մինչև 10–12 տարի առաջ երկքաղաքացիության մասին օրենքի ընդու
նումը սփյուռքում ապրող հայությունը, մասնակցում էր ընտրու թյուն
ներին, հիմա չի կարողանում մասնակցել, իսկ խոսքը գնում է 100 հա
զարավոր հայերի մասին, որոնք զրկված են ընտրություններին մաս
նակցելու իրավունքից: Հաջորդը այն է, որ այստեղ հին հայեր կան, նոր 
հայեր կան, որ ունեն նյութական միջոցներ, բարեգործություն են անում, 
բայց նրանք որևէ ազդեցություն չեն կարողանում ունենալ հայկական 
կյանքի վրա, ամենաշարքային քաղաքական գործիչը ավելին է ունե
նում, քան ամենահայտնի հայ գործիչը, որը մեծ ներդրումներ է անում 
հայկական կյանքում: Այս հարցի մասին մենք Էջմիածնում էլ ենք 
քննարկումներ ունեցել, այս հարցին պետք է լուծում տրվի, օրինակ 
Ավրորան, Ռուբեն Վարդանյանը, Վարդան Գրիգորյանը, նրանք չեն 
ցանկանում քաղաքական գործիչներ լինել, բայց իրենք կարող են 
իրենց օգտակարությունը բերել Հայաստանին, բայց չի գործում այդ 
մեխանիզմը, նրանք կարող են հավաքվել և գիտական լավ առաջար
կություն անել, բայց ընդունել չընդունելը քաղաքական իշխանությունն 
է պատասխանատու: Տարբեր են, մի քանի շերտ կա: 80 տոկոսը 
Հայաստանում բարեկամներ, ընկերներ ունեն: 2003թ.ից այս կողմ, 
երբ ՀայաստանՎրաստան հարաբերությունները լավացան, ճանա
պարհ ները բացվեցին, Բաթումի, Աջարիա, ավելի է կապը մեծացել: 
Միանշանակ ազդում է: Ես խնդիր չունեմ, Հայաստան գնալու, շփվելու, 
բայց մարդիկ, որ մեծացել են այստեղ, և ոչ մի անգամ չեն եղել 
Հայաստանում,  և շատ անգամ գնալով հիասթափվում են՝ սահմանից 
սկսած: Բայց բոլոր պրոցեսները մեր համայնքի վրա ուղիղ ազդում են, 
ինչքան Հայաստանը ուժեղ է, այնքան մեր հանդեպ շատ հարցեր այլ 
կերպ կընկալվեն, ինչքան Հայաստանը թուլանում է, այնքան մեր 
համայնքն էլ է թուլանում, և մեր համայնքի վրա ճնշումն էլ է ավելանում, 
որովհետև մենք շատ ենք կապված իրար հետ:

Մեր համայնքը եղել է համահայկական կյանքի ամենակարևոր 
դո նորներից մեկը: Ցավոք սրտի այդ դոնորության չափը և որակը 
փոխվել է: Մեր համայնքը շատ վաղուց է որ ո՛չ Արամ Խաչատրյան է 
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ծնել իր մեջ, ո՛չ Փարաջանով, բայց ես հավատում եմ, որ պոտենցիալ 
կա: Պետք է այդ դոնորը, այդ մարդը լինի, որ հետո Հայաստան տե
ղափոխվի և օգտակար լինի իր պետությանը: Ամենամեծ ինստիտուտը 
դա հայրենիքն է, և մենք դա պետք է սերմանենք երիտասարդների 
մեջ: Իհարկե եկեղեցին և պետությունը իրենց տեղը ունեն, բայց 
ամենամեծ ինստիտուտը դա հայրենիքն է: Հետաքրքիր երիտասար
դություն կա այստեղ, բայց ցավոք սրտի, եթե մենք 708090ական 
թվականները, դեռ չեմ ասում 60ակաները, երբ մենք այստեղ 45 հայ
կական դպրոց ունեինք, երիտասարդությունը այստեղ մի քիչ հեռու է 
հայ գրականությունից, մշակույթից, դա է ամենավտանգավորը: Այս 
երիտասարդությունը, և՛ վրացիները, և՛ հայերը, շատ եվրոպական 
մտածելակերպ ունեն, կորցնում են իրենց արմատները: Հայրենասեր 
դաստիարակել չես կարող: Մենք օրինակ, առաջին դասարան հավա
քեցինք, 32 երեխա է սովորում, 3րդ դասարանում պետք է հասկանանք, 
թե ով է մեր գիտությանը և մշակույթին պետք, մենք սկզբից պետք է 
հասկանանք ինչ ենք անում, և այդ մարդկանց կենսագրությունը 
չփչացնենք, որով և երկրի կենսագրությունն ենք փչացնում: Պետք է 
հասկանանք, որ այդ երեխաների մեջ Սևակ կա՞, Մինաս կա՞, Խորեն 
Աբրահամյան կա՞, սա մեկ օրվա գործ չէ: Բանակը ինչպես ենք ստեղ
ծում, ասում են սա տանկիստ է, ուղարկում ենք տանկ վարելու, դա 
դիպուկահար պետք է լինի, այս մեկն էլ լավ խոհարար է: Չենք կարող 
բոլորին բերել թատրոն և ասել, որ Շեքսպիր ենք նայելու: Ասում ենք, 
որ Երևանում ռաբիզը շատ է, մենք ենք մեղավոր, եթե երեխային 14–15 
տարեկանում դուր է գալիս, չես կարող նրա միջից դա հանել: Տաղանդը 
պետք է դեռևս կնոջ արգանդում առանձնացնենք, այստեղից պետք է 
սկսել:

Իհարկե, մեր բնակչության 99 տոկոսը, հայերի մասին է խոսքը,  
սերտորեն կապված են իրենց պատմական հայրենիքի հետ, դա չես 
խլի, որովհետև այն մեր պատմական հայրենիքն է: Բոլորս երկրպագում 
ենք մեր հայրենիքին, պատմական հայրենիքին, և ինչքան մեր հայ րե
նիքը կապված լինի այս երկրի հետ, այնքան լավ կլինի տեղի հայերի 
համար, նույնը վերաբերում է Ֆրանսիայի հայերին: Ինչքան Հայաս
տանը հզոր կապերի մեջ լինի Ֆրանսիայի հետ, այնքան լավ տեղի 
հայերի համար, կամ Կանադայի հետ: Սա շատ կարևոր բան է, բոլոր 
դեպքերում դու բաժանված ես երկու մասի՝ քո ծննդավայրը և քո 
պատմական հայրենիքը: Ինչպիսինն է քո պատմական հայրենիքի 
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փոխհարաբերությունը այս երկրի հետ, ինչքան ամուր են նրանց 
կապերը, այնքան հզոր են տեղի հայերը և գնահատված: Շատ բարձր 
են ընկալումները, որպես Մայր հայրենիք, որին պաշտում են, ես կասեի, 
և ապրում են նաև հաջողություններով, եթե ինչ որ բան այնպես չի 
լինում, տխրում են: Այդ կազմակերպությունները մասնակցում են 
հատկապես Սփյուռքի նախարարության կողմից մի շարք ծրագրերի, 
որոնցից գրեթե բոլորին ընդգրկված են: Ես, երբ դպրոցի տնօրեն էի, 
այն ժամանակ տարբեր միջոցառումեր կային, թեմատիկ շարադրու
թյուններ, օրինակ Եղեռնի մասին և այլն, այդ թեմաներով դպրոցը 
միշտ ակտիվ մասնակցում էր: Համացանցի միջոցով տեսնում են, 
ընդգրկվում են, մասնակցում են: Չեմ կարծում, որ կլինի մրցույթ կամ 
փա ռատոն, որ Վրաստանից մասնակից չլինի:

2008 թ. Ռուսաստանի ագրեսիայի հետևանքով շատ լավ էր Հա
յաստանի դիրքորոշումը, եղբայրական, բարեկամական, և դա միշտ, 
բոլոր առիթներով նշում է վրացական կողմը և հատկապես վերջին 
ժամանակները վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցը և մեր վար
չապետի այցը Հայաստան, շատ դրական էր, ջերմ էր, եղբայրական էր, 
և վերջերս էր կրթության նախարարի այցն էլ էր ողջունելի: Շատ դրա
կան եմ գնահատում մեր հարաբերությունները, և կարելի է ասոլ որ 
ավելի է բարձրացել այդ ջերմությունը, որակապես ավելի բարձր է, 
հատ կապես վերջին շրջանում: Նրանք կարող են ցավել, կամ երկրպա
գել, բայց երբ չես ապրում այդ երկրում, այլ ուրիշ երկրում, որի 
միջավայրը և մտածելակերպը այլ է, դու չես  կարող այդ երկրից  որոշել, 
թե Հայաստանում ինչպիսի փոփոխություն կարող է լինել, իհարկե ոչ: 
Կարող ես փորձել ինչ որ բանով օգնել:Կարող ես մի բանով օգնել, եթե 
քո ընտանիքում հանճար է ծնվել, այդ հանճարին ուղարկես Հայաստան, 
դա է ամենամեծ օգնությունը, որ հանճարը չմնա այլ երկրում: Ռե
սուրսների օգտագործումն է կարևոր, որ երկիրը զարգանա:

Վերջին տարիներին հաճախ են Հայաստանի քաղաքացիներ 
դառ նում, մանավանդ Ջավախքից: Ես գիտեք  ինչ եմ մտածում, սա իմ 
կարծիքն է, և չի կարող իմ կարծիքը ամբողջովին ճիշտ լինել: Ջավախքի 
բնակչության 5060 տոկոսը Հայաստանի քաղաքացիներ են  և բոլորը  
ուզում են դառնալ Հայաստանի քաղաքացիներ, նրանք Հայաստանին 
օգնու՞մ են, թե՞ վնասում: Եթե նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են 
դառնում, գալիս են և սկսում ստեղծագործել Հայաստանում, միա նշա
նակ օգուտ է, իսկ եթե քաղաքացի է դառնում միայն օդանավակայան 
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հասնելու համար, որ այնտեղից թռչի Ռուսաստան, Ուկրաինա, սա 
վնաս է և՛ Ջավախքին, և՛ Հայաստանին և՛ Վրաստանին: Հայաստանի 
քաղաքացի մեծ մասը դառնում է նրա համար, որպեսզի տոմս ձեռք 
բերի, թռչի Ռուսաստան: 

Սփյուռքի նախարարությունը ծրագրեր պետք է ունենար, թե 
ինչ կերպով սփյուռքի ներուժը օգտագործի, ՅՈՒՆԵՍԿՕյում հարց են 
քննարկում, Մշակույթի նախարարությունը բացարձակ չի օգտագործում 
Սփյուռքի ներուժը, լավաշի հարցը, կամ ուրիշ հարցեր: Սփյուռքի 
ներուժը այսօր չի օգտագործվում, որովհետև հաշվառում չի արվել 
սփյուռքում ինչ գործիչներ ունենք, մենք միայն անուններն ենք կարդում: 
Մարդիկ ունենք, որ մեծ ընկերություններում են աշխատում և 4050 
հազար աշխատողների ղեկավարներ են և շատ մեծ ընկերությունների 
փոխտնօրեններ, գործադիր տնօրեններ: Ուրեմն հաշվառում պետք է 
անել, թե մենք Հայաստանից դուրս ի՞նչ մասնագիտության ինչպիսի՞ 
մարդիկ ունենք, ո՞ր ոլորտներում ի՞նչ ազդեցություն ունենք: Այսօր 
սփյուռքի ներուժը ամենալավը կարողանում են օգտագործել հրեաներն 
ու հույները ու դրա հետ միասին նաև ղպտիները: Օրինակ Ավրորայի 
շնորհիվ Ռուբեն Վարդանյանը և մյուսները մեծ հեղինակություն ունեն, 
և այսօր իրենք կարող են ասելիք ունենալ, մենք պետք է տեղ տանք 
այդ մարդկանց: Սամվել Կարապետյանը որ Արցախից սկսած մեծ 
գործեր է արել, և Ռուսաստանում շատ հայեր իր ընկերությունում են 
աշխատում, բայց նա էլ  ասելիք չունի: Երբեմն ասում են, որ մենք 
դրսում ենք ապրում, չգիտենք ինչ է կատարվում, այո իրավացի են, 
կարևոր մի հարց կա, ով իր երեխային տալիս է բանակում ծառայելու, 
նա խոսք ունի, երբ որ ես սփյուռքում ապրում եմ, և կարող եմ մեկմեկ 
մեծմեծ խոսել, բայց իմ երեխան սահմանում չի ծառայում, դրա համար 
այստեղ հարց կա, մենք պետք է հնարավորություն տանք սփյուռքի 
տղաներին գալ ծառայել, դրա համար հայաստանցին իրավունք ունի, 
որովհետև նա այդ հողի վրա է ապրում և իր երեխան ծառայում է 
բանակում: Երբեմն դա կարող է լինել հակադրության հարց, բայց այդ 
հակադրությունը մենք կարող ենք հեշտությամբ լուծել, եթե մե խա
նիզմները լավ աշխատեցնենք, և տարաբաժանենք թե ինչ ունենք մենք 
անելու: Տեսեք 90ականներին հայությունը զգաց սփյուռքի օգնությունը, 
եթե այսօր մենք Շառլ Ազնավուրին մեծարում ենք, նաև մեծարում ենք 
նրա համար, որ ամենածար ժամանակներում նա համերգներ էր տալիս 
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և Հայաստանի համար միջոցներ էր հավաքում: Հայությունը երախ
տապարտ է, որ իր եղբայրները օգնեցին իրեն, օգնեցին Արցախում 
հաղթանակ տանելու համար, անցած տարի ապրիլից հետո տեխնիկա 
մտավ Հայաստան, որը մեր զինվորները այսօր կարողանում են օգ
տագործել:

Առաջինը ֆինանսական առումով է: Ճառերով, որ Հայաստանը 
սիրում են և այլն, բայց եթե կոնկրետ գործ չկա, իմաստ չունի: Կամ եթե 
ես թեկուզ ֆիզիկապես կարող եմ օգնել իմ երկրին, գամ օգնեմ: Սա իմ 
կարծիքն է, ով ֆինանսապես ինչքան կարողանում է, պետք է օգնի: 
Վստահություն պետք է լինի, որ այդ ամենը հասնում է հասցեատիրոջը: 
Հայաստանում հիմա գոնե զգացվում է, որ այս առումով փոփոխություն 
կա: Հայաստանից ավելի շատ ընկալումներ ունեն: Այնուամենայնիվ 
հայերի մի մասը Հայաստանին իրենց տեր են զգում, եթե անվտան
գության հարցեր լինեն, գոյատևման կամ ֆիզիկական ոչնչացման և 
այլն, զգում են, որ Հայաստանը կարող է իրենց տեր լինել: 

— Կոնկրետ մեր կենտրոնը բավական ակտիվ է մասնակցում 
համահայկական բոլոր ծրագրերին, նախարարությունների հետ  է 
համագործակցում, և Մշակույթի, և Կրթության, և Երիտասարդության 
հարցերի և իհարկե Սփյուռքի նախարարության հետ շատ սերտ 
կապեր ունենք, և նաև աջակցություն էլ ենք ստանում իրենցից՝ թեմն է 
ստանում, նաև Սփյուռքի նախարարությունից փոքր ֆինանսական 
օգնություն է ստանում կենտրոնում ուսուցիչների աշխատավարձների 
համար, նաև գրքեր ենք ստանում: Հիմնականում կապը կրթական է: 
Ժամանակին Մշակույթի նախարարությունը ոչ մեծ, բայց ֆինանսական 
օգնություն է ցուցաբերել միջոցառումների կազմակերպման համար: 
Մենք խնդիր չունենք, բայց ընդհանուր խնդիրը համայնքում հայկական 
դպրոցների և գրքերի հարցն է, որ մինչև հիմա լուծված չէ, դպրոցները 
լիարժեք հայկական գրականություն չեն ստանում: Պայմանա վորվա
ծություն կա, որ հայոց լեզուն և գրականությունը Հայաստանից գա, 
իսկ մյուս գրքերը թարգմանվում են հայերեն: Պայմանվորվածություն 
կա, բայց ելի ծնողները ինչ որ կերպ կարողանում են երեխաներին 
գիրք ապահովել կամ մենք ենք աջակցում օրինակ Քարթլիի շրջանում 
ներքին կարգով այբբենարաններ ենք հասցնում, բայց դա պաշտո
նական չէ: Մեր համայնքում լուրջ խնդիրներ կան, և հիմնականը 
կրթական խնդիրն է: Եթե երեխան չի դաստիարակվում ընդհանուր 
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հայկական արժեքների շուրջ, իր համար հայկականությունը ոչինչ չի 
ներկայացնում:

Մերը ոչ հասարակական կազմակերպություն է, բայց ես կարող 
եմ օրինակ բերել թատրոնի միջոցով, թատրոնը համայնքի միջոցով 
Ֆրանսիա է գնացել, նաև Թեհրան, Մոսկվայում էլ եղել ենք դեսպա
նության միջոցով, հիմնականում մշակութային գծով այդ կապերը 
ունենք: Ավստրիայի հայ համայնքի հետ ունենք կապեր՝ Արտեմ Օհան
ջանյանի հետ, ամերիկահայ ընկերներ ունենք, այստեղից գնացած, 
բայց ուղիղ համայնքային կապ չունենք իրենց հետ: Հիմա Սփյուռքի 
նախարարության դերակատարության մասին, ասեմ որ մենք այստեղ 
ունենք համայնքներ, որոնց պետությունը իր հնա րա վո րությունների 
սահմանում ինչ կարողանում, անում է, մենք չենք կարող ասել, որ 
կոնկրետ հայերի նկատմամբ է այդ դրսևորումը, որովհետև չկա նման 
բան, ես աշխատում եմ, շփվել եմ, հայվրացական դպրոց է վերջերս 
կառուցվել Մետրաստոյում՝ ամենահայաշատ թաղամասում: 

Համակարգող դեր պետք է ունենա, եթե մեր նման համայնքներում 
որտեղ սոցիալապես անապահով շերտը շատ է, եթե կարողանան 
դպրոցներ հիմնել, որը հասկանում ենք, որ դա լուրջ ֆինանսական 
խնդիր է, պետք է ուղղորդող, համակարգող և օգնող դեր ունենա, նաև 
կապը պահող: Այստեղ տարբեր միջոցառումներ որ կազմակերպվում 
են, մասնակցում ենք, դաշտ է ստեղծվում նաև մյուս համայնքների հետ 
շփման համար: Այս առումով Սփյուռքի նախարարությունը գործում է: 
Աշխարհի միակ պետությունը Հայաստանն է, որ վաղուց պետք է 
ունենար Սփյուքի նախարարություն: Վրաստանը 5 տարի առաջ 
ստեղծեց Սփյուռքի նախարարություն, նրանք դրսում քիչ են, իսկ մեր 
նախարարությունը 1112 տարվա պատմություն ունի: Նախարարությունը 
իր դերը կատարում է երկրի համար: Գուցե դրսի համար մի քիչ ծի
ծաղելի է, «Եկեք տուն» և այլն, բայց սա բոլոր դեպքերում իր արդյունքը 
տալիս է, որովհետև այն հազարավոր երեխաները, որոնք գալիս են 
իրենց պատմական հայրենիք, անպայման այստեղից ինչոր բան 
տանում են, տանում են օդը, կանաչի հոտը, քաղաքը, գյուղը, թոնիրը, 
սա մեր ազգային կոդի մեջ նստած է, և եթե կապված չես քո երկրին, 
սա կորչելու է, իսկ կորելու դեպքում դու դառնում ես այն երկրի բնակիչը, 
որոնք ապրում են իրենց ավանդույթներով:
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«Հայ կա կան Սփյուռքն այ սօր» խո րագ րով մե նագ րու թյու նը եզ րա
փա կում է հրա պա րա կումն ե րի շար քը, որոնք հիմն ված են հե ղի նա կի 
մշա կած և նրա ղե կա վա րու թյամբ իրա կա նաց ված՝ Թեհ րա նի, Բեյ րու
թի, Փա րի զի, Լոս Ան ջե լե սի և Թբիլիսիի հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րի 
էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի վրա: Այս գրքում տեղ 
գտած վեր լու ծա կան մշա կումն ե րի հիմ քում ավե լի քան չորս տաս նյակ 
տե ղա կան փոր ձա գետ նե րի հետ անց կաց ված խո րին հար ցազ րույց նե
րի նյու թերն են: Դրա նով իսկ հա սա նե լի դար ձավ օտա րազ գի մի ջա
վայ րում գտնվող էթ նիկ խմբի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան ու սումն ա սի րու
թյան գլխա վոր նպա տա կը, այ սինքն՝ ներ սից իմաս տա վո րել նրա ներ
կա իրա վի ճա կը և հե ռան կար նե րը: Այն փաս տը, որ փոր ձա գետ նե րի 
մեծ մա սը հա մայն քի գոր ծու նե ու թյան մեջ ակ տիվ դիր քո րո շում ու նե
ցող բարձր որա կա վո րում ու նե ցող գոր ծիչ ներն են, հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձեռ վեց ստա նա լու բա վա կա նա չափ ճշգրիտ տե ղե կատ վու թյուն այդ 
քա ղաք նե րի հայ բնա կիչ նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան մա սին: Բա ցի 
դրա նից, իրա կա նու թյա նը մոտ բո վան դակ տե ղե կատ վու թյան հա մար, 
իրա վի ճա կի նկա րագր ման որո շա կի դեկ լա րա տի վու թյու նը (պայ մա
նա վոր ված փոր ձա գետ նե րի սո ցի ա լա կան դիր քո րոշ մամբ) հաղ թա հա
րե լու նպա տա կով հե տա զո տու թյան մեջ ընդգրկ վել էին նաև հա մայն քի 
շար քա յին ան դամն եր: Վեր ջին ներս որո շա կի ճշգրտումն եր կա տա րե
ցին փոր ձա գետ նե րի կար ծիք նե րի և դա տո ղու թյուն նե րի մեջ: Անհ րա
ժեշտ է նաև նշել, որ փոր ձա գետ նե րի խո րին հար ցազ րույց նե րը կա
տար վում էին տվյալ քա ղա քի հա յե րի մե ծա քա նակ զանգ վա ծի ստան
դար տաց ված հար ցազ րույց նե րի խո րա պատ կե րի վրա, ինչ պես նաև 
հրա պա րա կում եղած տվյալ նե րի և նյու թե րի վեր լու ծու թյան ըն թաց
քում:

Անհ րա ժեշտ էր ավե լաց նել ընտր ված գաղ թօ ջախ նե րի բարձր 
ներ կա յա ցուց չա կա նու թյու նը: Դա պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ 
առա ջին հեր թին նրանք ներ կա յաց նում են Մեր ձա վոր Արև ել քի, Եվ րո
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պա յի և Ամե րի կա յի երկր նե րում տե ղա բաշխ ված ամե նա խո շոր հայ կա
կան գաղ թօ ջախ նե րը: Երկ րորդ՝ դրանք ինչ պես հին, այ լազ գի շրջա
պա տում հա մա գո յակ ցու թյան լուրջ պատ մու թյուն ու նե ցող, այն պես էլ 
նոր, արագ զար գա ցող գաղ թօ ջախ ներն են: Եր րորդ՝ այդ տեղ մենք 
գործ ու նենք հոծ և ցրիվ տա րաբ նա կեց ված հա յե րի խմբե րի հետ: Եվ 
չոր րորդ՝ յու րա քան չյուր գաղ թօ ջախ ու նի ձև ա վոր ման բա վա կա նին 
տար բեր աղ բյուր ներ: Սրա նով ապա հով վեց հե տա զո տու թյան ար
դյունք նե րի անա չա ռու թյան և ներ կա յա ցուց չու թյան խնդի րը, որն էլ 
թույլ տվեց Սփյուռ քի ներ կա վի ճա կի և հայ հա մայնք նե րում տե ղի ու նե
ցող գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ ավե լի ընդգր կուն տե ղե կատ վու
թյուն ստա նալ: Այս պես, փոր ձա գետ նե րի տե ղե կատ վու թյու նը որո շա կի 
տվյալ ներ էր նե րա ռում էթ նիկ խմբի թվի, կազ մի, տվյալ քա ղա քի տա
րած քում նրանց տա րաբ նա կու թյան բնույ թի մա սին, որոնք բա ցա կա
յում են այդ երկ րի պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում: Հար ցազ րույց նե
րի ըն թաց քում հաս տատ վեց, որ ամե նա հա յա շա տը Լոս Ան ջե լեսն է, 
իսկ սա կավ հա յա շա տը՝ Թեհ րա նի գաղ թօ ջա խը: Ըստ տե ղե կատ վու
թյուն նե րի՝ ու սումն ա սիր ված այս հատ վա ծում դի տարկ վեց տա րաբ նա
կեց ման երեք ձև՝ հոծ բնա կե ցում՝ Բեյ րութ, Թեհ րան, դիսկ րետ՝ Փա
րիզ, Թբիլիսի, Լոս Ան ջե լես, վեր ջին նե րիս մոտ տա րած ված է նաև դիս
պերս ձևը: Հաս տատ վեց նաև այն կար ծի քը, որ ազ գի մեջ ըն թա ցող 
տա րա ծա կան տե ղա շար ժերն ու նեն մեկ ընդ հա նուր մի տում ՝ հոծ բնա
կեց ված վայ րե րից ար տա գաղ թում են երկր ներ, որ տեղ ցրված/դիս
պերս վի ճա կը ինք նա բե րա բար մե ծա նում է: Առա ջի նի շար քում են 
Թեհ րա նը և Բեյ րու թը, իսկ երկ րոր դի՝ Լոս Ան ջե լե սը, Թբիլիսին և Փա
րի զը: Դրան հա մա պա տաս խան՝ բնո րոշ վում է յու րա քան չյուր գաղ թօ
ջա խի սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան նե րու ժը: Այս պես, հա յե րի տա րի քա
յին կազ մը Թեհ րա նում «ամե նա ծերն» է, իսկ Լոս Ան ջե լե սում՝ «ամե նա
ե րի տա սար դը»: Նմա նա պես սո ցի ա լա կան կազ մը ամե նա բարդն է 
վեր ջի նիս մոտ և հա մե մա տա բար պարզ՝ առա ջի նի: Հարկ է նշել, որ 
հար ցազ րույց նե րի նյու թե րը, ակն հայտ կար ծիք նե րի հաս տա տու մից 
բա ցի, ոչ մի այն ճշգրտումն երն են մտցնում յու րա քան չյուր գաղ թօ ջա խի 
ներ կա կազ մի մա սին, այ լև ներ թա փան ցում են գոր ծըն թաց նե րի բնույ
թի մեջ: Այս պես, լրջո րեն քննարկ վում են միգ րա ցի ոն ըն թաց քի պատ
ճա ռա հե տև ան քա յին կա պե րը, զատ վում են ընդ հա նու րը և առանձ նա
հա տու կը, որոնք պայ մա նա վոր ված են տվյալ երկ րի և հատ կա պես հա
յե րի իրա վի ճա կով: Բա ցի դրա նից, հա ղորդ ված քա նա կա կան նշա նա
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կու թյուն ու նե ցող տվյալ նե րը զու գորդ վում են բո վան դա կա յին վեր լու
ծու թյամբ՝ նպաս տե լով որա կա կան փո փո խու թյուն նե րին հե տև ե լուն: 
Այս մե թո դով տե ղե կատ վու թյան բո վան դա կու թյան բարձր որակն 
օժան դա կում է ստա նալ տար բեր մի ջա վայ րե րում էթ նիկ խմբի կեն սա
գոր ծու նե ու թյան իրա տե սա կան և խո րը պատ կեր: Սրա հիմ քում ոչ մի
այն երև ույթ նե րի փաս տա գրումն ու դրանց բա ցատ րու թյունն են, այ լև 
փոր ձա գետ նե րի անձ նա կան կար ծի քը այս կամ այն խնդրի վե րա բե
րյալ: Այն անձ նա կան է և ար տա հայ տում է փոր ձա գե տի ար ժե հա մա
կար գը՝ դրա ներ քո ապա հո վե լով իրա տե սու թյան բարձր աս տի ճան: 
Այս պես, նկա րագ րե լով և գնա հա տե լով գա ղու թի տնտե սա կան վի ճա
կը կամ մշա կու թա յին կյան քը, փոր ձա գե տը կա մա թե ակա մա տա լիս է 
դրանց հատ կա նիշ նե րի սանդ ղա կը՝ ըստ իր կար ծի քի գե րա կա յու թյան 
սկզբուն քի: Եվ հա մե մա տե լով քա ռա սուն փոր ձա գետ նե րի սանդ ղակ
նե րը՝ հան գում ենք խիստ կա րևոր հե տև յալ հե տև ու թյուն նե րի:

Առա ջին հե տև ու թյուն. ան կախ երկ րից, տա րի քից, գոր ծու նե ու
թյան ոլոր տից, ծագ ման վայ րից և այլ հատ կա նիշ նե րից՝ փոր ձա գետ
նե րը ցույց են տա լիս խնդիր նե րի (հատ կա նիշ նե րի) գե րա կա յու թյան 
դա սա կարգ ման մի ան ման սանդ ղակ: Այս պես, ազ գա պահ պան գոր
ծոն նե րի շար քը հա ջոր դա բար դաս դաս վում է ըստ լեզ վի, եկե ղե ցու, 
կրթա կան ու մշա կու թա յին կենտ րոն նե րի և այլ նմա նա տիպ կա ռույց նե
րի թվար կումն ե րի: Սա խո սում է ազ գա պահ պան խնդիր նե րի նույ նա
նման մո տե ցումն ե րի մա սին, որը, ըստ երև ույ թին, օտա րազ գի մի ջա
վայ րում հայ էթ նի կու թյան պահ պան ման առանձ նա հա տուկ դրսև ո
րումն ե րից է. սա պետք է հաշ վի առն վի ազ գա յին նա խագ ծե րի, ծրագ
րե րի մշակ ման աշ խա տանք նե րում:

Երկ րորդ հե տև ու թյուն. Սփյուռ քի ընտ րա խա վի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի մեջ ար դեն ավան դույթ է ձև ա վոր ված գա ղու թի կազ մա կերպ ման 
վե րա բե րյալ, գոր ծում են կարծ րա տի պեր, որոնք հիմք են դառ նում ազ
գա պահ պան ծրագ րե րի մշակ ման և իրա գործ ման հա մար:

Եվ վեր ջին՝ եր րորդ հե տև ու թյուն. փոր ձա գետ նե րի տա րա կար ծու
թյուն ներն են, որոնք առա ջա նում են մի այն վե րոն շյալ սանդ ղա կի կա
ղա պար նե րում, վե րա բե րե լով մի այն նա խագ ծե րի իրա կա նաց ման ու
ղի նե րին, և որն է կա րև որ՝ այդ խնդիր նե րը լու ծող կա ռույց նե րի գոր ծու
նե ու թյան գնա հա տա կան նե րում: Դա կա րև որ վում է նաև նրա նով, որ 
հենց գնա հա տա կան նե րում և ար ժև ո րումն ե րում ար տա հայտ վեց տա
րա կար ծու թյուն նե րի մեկ խումբ՝ մա նա վանդ հայ րե նիքՍփյուռք փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում:
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Նախ քան այս հար ցի քննար կու մը հարկ է նշել, որ ներ կա յաց ված 
նյու թե րը 2013 – 2016 թթ. անց կաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունքն 
են, այ սինքն՝ «թավ շյա հե ղա փո խու թյու նից» առաջ, և հա մա պա տաս
խա նա բար ար տա հայ տում են այդ շրջա նի հա սա րա կա կան կար ծի քի 
վի ճա կը: Սրա ամե նա հա մո զիչ ար տա հայ տու թյու նը ակ նա ռու է հայ րե
նի քի մա սին գնա հա տումն ե րում և ՀՀ ղե կա վար ման օղակ նե րի նկատ
մամբ վե րա բեր մուն քում: Այս տեղ տա րա կար ծու թյուն նե րը մի ա վոր վում 
են երեք խմբի մեջ: Առա ջի նը, ան կախ ար տա հայ տու թյուն նե րի բազ մու
թյու նից, հայ րե նի քի ներ կա իրա վի ճա կի քննար կումն է, երկ րոր դը 
Սփյուռ քի՝ հայ րե նի քին օգ նե լու հար ցադ րումն երն են, իսկ եր րոր դը՝ 
հայ րե նիք գա լու/վե րա դառ նա լու ցան կու թյուն նե րը: Այս հա մա տեքս
տում գոր ծում է գնա հա տա կան նե րի հա կադ րու թյուն՝ «դրա կանբա ցա
սա կան»: Դա մի ան շա նակ չէ, քան զի գո յու թյուն ու նեն ար տա հայ տու
թյուն նե րի բազ մա թիվ նրբե րանգ ներ և ձև ա կերպ ման են թա տեքս տեր: 
Սա կայն բա ցառ վում է նաև առա ջարկ ված եր կան դա մի օգ տա գոր ծու մը 
երև ույթ նե րի տի պա բան ման հա մար, մա նա վանդ որ տեքս տա յին վեր
լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ այս եր կան դա մի կող մերն իրա կան են: 
Ներ կա յաց ված հա կա դիր եր կան դա մի կտրված քով վե րը նշված գնա
հա տումն ե րի երեք խմբե րը տար բե րակ վում են ըստ առան ձին գաղ թօ
ջախ նե րի և ան գամ առան ձին փոր ձա գետ նե րի:

 Այս պի սով, հայ կա կան տար բեր հա մայնք նե րի փոր ձա գետ նե
րի պա տաս խան նե րի սյու ժե նե րի հա մադ րու մը բո վան դա կա յին վեր լու
ծու թյան լուրջ նե րուժ է պա րու նա կում: Այն մե ծաց նում է այ լազ գի մի ջա
վայ րում ըն թա ցող սո ցի ա լա կան, մշա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րի փո
խա դարձ կա պե րի հա մա լիր ու սումն ա սիր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Դրան ցում գրանց ված ծա գումն ա բա նա կան, սո ցի ա լա կան և ժո ղովր
դագ րա կան կա ռուց ված քի, վար քի շար ժա ռիթ նե րի, էթ նոմ շա կու թա յին 
կեն սա կեր պի վե րա բե րյալ նկա րագ րու թյուն նե րը և կար ծիք նե րը հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս էա պես առաջ ըն թա նա լու կոնկ րետ գաղ թօ ջա
խի սո ցի ա լա կան և մշա կու թա յին նե րու ժի նկա րագ րու թյան մեջ: Սա 
թույլ է տա լիս ոչ մի այն խո րաց նել մեր գի տե լիք նե րը ժա մա նա կա կից 
Սփյուռ քի մա սին, այ լև ևս մեկ քայլ կա տա րել ազ գա յին ծրագ րե րին գի
տա կան հիմն ա վո րումն եր հա ղոր դե լու գոր ծում:

Ամ փո փե լով վե րոն շյալ դրույթ նե րը՝ անդ րա դառ նանք այն իրո ղու
թյա նը, որ հայ էթ նի կու թյան զար գաց ման եր կու հիմն ա կան ուղ ղու
թյուն նե րը` սե փա կան էթ նիկ տա րած քում և Սփյուռ քում, պայ մա նա վո
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րում են մի շարք առա վե լու թյուն ներ և թե րու թյուն ներ: Մի կող մից, որ
պես էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն հան դի սա ցող ամ բող ջա կան խումբ, 
հայ կա կան Սփյուռ քը ձև ա փոխ վում և ձուլ վում է: Ընդ որում, էթ նո հոծ 
գո տի նե րից հա յե րի թափ ստա ցած ար տա հոս քի հե տև ան քով Սփյուռ
քը տա րած քա յին առու մով ավե լի է ըն դար ձակ վում և ցրվում: Մյուս 
կող մից, տի րա պե տե լով հար մար վո ղա կա նու թյան բարձր հնա րա վո
րու թյուն նե րի, Սփյուռ քը կա րող է կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նե նալ հա
մաշ խար հա յին տնտե սա կան տա րած քում իր էթ նիկ հայ րե նի քի ին
տեգր ման գոր ծում: Իսկ գլոբալաց ման պայ ման նե րում նա կա րող է 
հան դես գալ որ պես միջ մայր ցա մա քա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին տնտե
սա կան ու հո գև որ ազ գա յին կա ռույց նե րի ձև ա վոր ման կա րև որ գոր
ծոն: Այս առու մով առանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն է ստա նում 
Սփյուռ քի պահ պա նու մը, նրա տար բեր օղակ նե րի մի ջև որա կա պես 
նոր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը, որը հնա րա վոր է հա տուկ 
հե տա զո տա կան ծրագ րե րի մշակ ման և իրա կա նաց ման մի ջո ցով. դրա 
մեկ փոր ձը ներ կա յաց վեց այս մե նագ րու թյան մեջ:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пред став лен ная мо ног ра фия “Ар мянс кая ди ас по ра се год ня” за вер
ша ет цикл пуб ли ка ций, ос но ван ных на ма те ри а лах конк рет ных эм пи
ри чес ких ис сле до ва ний сов ре мен ной ар мянс кой ди ас по ры  в  ар мянс
ких пе ре се лен чес ких оча гах Те ге ра на, Бей ру та, Па ри жа, Лос Анд же ле са 
и Тбилиси, раз ра бо тан ных по прог рам ме и  ре а ли зо ван ных под ру ко
водст вом ав то ра. Ба зо вым источ ни ком для ана ли ти чес ких раз ра бо ток 
дан ной кни ги яв ля ют ся ма те ри а лы бо лее че ты рех де сят ков ин тервью 
мест ных экс пер тов. На этой ос но ве бы ла до стиг ну та глав ная цель эм пи
ри чес ко го изу че ния эт ни чес кой груп пы в ино на ци о наль ном ок ру же нии, 
а имен но ос мыс ле ние ее  со сто я ния и перс пек тив на ос но ве ин фор ма
ции, по лу чен ной от ее пред ста ви те лей. Тот факт, что зна чи тель ная часть 
экс пер тов со сто я ла из  за ни ма ю щих ак тив ные по зи ции в об щин ных де
лах де я те лей, поз во ли ло по лу чить весь ма до сто вер ную и со дер жа тель
ную ин фор ма цию о жиз не де я тель но сти ар мян, жи те лей этих го ро дов. 
Для то го, что бы на пол нить боль шим и близ ким к ре аль но сти со дер жа
ни ем и пре о до леть не ко то рую дек ла ра тив ность в опи са нии об щи ны 
ука зан ных экс пер тов (как следст вие их со ци аль ных по зи ций), в ис сле
до ва нии бы ли прив ле че ны так же ря до вые чле ны  об щи ны. Пос лед ние 
бы ли приз ва ны до пол нить и скор рек ти ро вать не ко то рые мне ния и суж
де ния  ос нов ных экс пер тов. 

Ра бо та с  экс пер та ми про во ди лась на фо не, про во див ше го ся в этот 
пе ри од  стан дар ти зи ро ван но го ин тервью боль шо го мас си ва ар мян – жи
те лей дан но го го ро да и ана ли за име ю щих ся в на ли чие в об щин ных 
цент рах, СМИ дан ных и ма те ри а лов.  Вы со кий уро вень реп ре зен та тив
но сти ис сле до ва ния обес пе чи вал ся вы бо ром в ка чест ве обь ек та ис сле
до ва ния на и бо лее круп ных ар мянс ких пе ре се лен чес ких оча гов в стра
нах Ближ не го Во сто ка, Ев ро пы и Аме ри ки. В их со став вош ли как ста
рые, име ю щие со лид ную исто рию со су щест во ва ния с ино эт ни чес ким 
ок ру же ни ем, так и но вые бур но раз ви ва ю щие пе ре се лен чес кие оча ги, 
со сто я щие из  ком пак то и дис перс но рас се лен ных групп эт но са.
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В ис сле до ва нии обес пе чи ва лась обь ек тив ность и реп ре зен та тив
ность  по лу чен ной от экс пер тов весь ма обь ем ной ин фор ма ции о по ло
же нии ар мян ди ас по ры и про ис хо дя щих сре ди них про цес сов. Эта ин
фор ма ция со дер жит от сутст ву ю щие в боль шинст ве слу чев в офи ци аль
ных до ку мен тах  све де ния  о чис лен но сти эт ни чес кой груп пы, ее со ста
ва и ха рак те ра рас се ле ния по тер ри то рии каж до го ис сле до ван но го 
го ро да.  Вме сте с тем они подт вер ди ли об щие пред став ле ния о чис лен
но сти ар мян в ука зан ных го ро дах: на и бо лее мно го чис лен ным ока зал ся 
Лос Анд же лес, на и ме нее ма ло чис лен ным – Те ге ран. В ис сле до ван ных 
го ро дах  оп ре де ли лись три ти па рас се ле ния эт но са: пер вый тип ком
пакт ный – Бей рут, Те ге ран, вто рой диск рет ный – Па риж, Тбилиси и Лос 
Анд же лес.  Во вто рой груп пе го ро дов ар мя нам  был при сущ так же дис
перс ный тип рас се ле ния. Подт вер ди лось и то об щее мне ние, что   в 
прост ранст вен ных пе ре ме ще ни ях эт но са пре об ла да ет век тор дви же ние 
из зон ком пакт но го рас се ле ния в сто ро ну тех стран, где он ак тив но диф
фу зи ру ет ся. В ря ду пер вых ока зал ся Те ге ран, а вто рых – ЛосАнд же лес, 
Тбилиси и Па риж. Со от ветст вен но ука зан но му и оп ре де лил ся со ци аль
ноде мог ра фи чес кий по тен ци ал каж дой об щи ны: воз раст ная струк ту ра  
те ге ранс ких ар мян срав ни тель но  “ста рая”, а аме ри канс ких – мо ло дая, 
со от ветст вен но со ци аль ный со став пос лед ных слож нее пер вых. 

Ма те ри а лы ин тервью кро ме кон ста та ции и подт верж де ния ут вер
див ших ся мне ний, не толь ко внес ли уточ не ние в дан ных о со ста ве об
щи ны, но и со дер жа ли но вые по ка за те ли о про ис хо дя щих про цес сах, 
вы я ви ли их со дер жа ние. На ос но ве ана ли за со сто я ния дан ной стра ны и 
си ту а ции сло жив ших ся у ее жи те лей ар мян,  экс пер та ми при во ди лись 
при чин носледст вен ные свя зи миг ра ци он ных  про цес сов, а в ста ти сти
чес ки зна чи мые дан ные ими вно си лись   ка чест вен ные из ме ре ния. 

Та ким об ра зом, цен ность по лу чен ных  све де ний  зак лю че на в том 
ин фор ма ци он ном ре сур се, но си те лем ко то ро го яв ля ют ся са ми экс пер
ты – участ ни ки со бы тий. Они в си лу сво их ин тел лек ту аль ных и ана ли
ти чес ких воз мож но стей по ка за ли весь ма со дер жа тель ную кар ти ну  
про ис хо дя щих в об щи не про цес сов. Экс пер ты не толь ко фик си ро ва ли 
фак ты, но и выс ка зы ва ли о них свое мне ние, в ко то ром от ра зи лась си
сте ма цен но стей каж до го из них и, в ко то ром бы ла зак лю че на спе ци
фич ная и весь ма цен ная ин фор ма ция. Опи сы вая и оце ни вая эко но ми
чес кое по ло же ние  или куль тур ную жизнь конк рет ной об щи ны, экс пер
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ты ста ра тель но пе ре чис ля ли со став ные эле мен ты этих сфер жиз не де я
тель но сти об щи ны по уров ню их при о ри тет но сти. И, срав ни вая таб ли цы 
их расп ре де ле ния в мне ни ях бо лее чем со ро ка экс пер тов, при хо дим к 
сле ду ю щим  важ ным  для дан но го ис сле до ва ния вы во дам. 

Пер вый вы вод. Не за ви си мо от стра ны, воз ра ста, сфе ры де я тель но
сти, про ис хож де ния и дру гих па ра мет ров, все экс пер ты ука за ли на  
оди на ко вый по ря док рас по ло же ния проб лем, сто я щих пе ред  об щи ной, 
не об хо ди мых в ее де я тель но сти. В ря ду ре ше ния за дач, сто я щих пе ред 
ру ко водст вом об щин, на пер вом ме сте на хо ди лись за да чи сох ра не ния  
на ци о наль но го язы ка, под дер жа ние церк ви, функ ци о ни ро ва ния  об ра
зо ва тель ных и куль тур ных цент ров и т.д. Это сви де тельст ву ет пови ди
мо му о не ко то рых эт ни чес ких “ар мянс ких” осо бен но стях при о ри те тов 
в сох ра не нии иден тич но сти в ино на ци о наль ном ок ру же нии и спе ци
фич но сти ме то дов пост ро е ния об щин ных ор га ни за ций. Их сле ду ет учи
ты вать  при раз ра бот ке на ци о наль ных про ек тов, прог рамм.      

Вто рой вы вод.  В раз ра бот ке  мер под дер жа ния эт нич но сти в ино
на ци о наль ном ок ру же нии, эли ты об щин об ра ща ют ся к тра ди ции исто
ри чес ки на ра бо тан ных при е мов и ви дов де я тель но сти в их ор га ни за ции 
и уп рав ле нии. 

Тре тий вы вод. Раз ли чия мне ний экс пер тов  про яв ля ют ся не в по
ряд ке рас по ло же ния  при о ри те тов, они ка са ют ся лишь пу тей ре а ли за
ции  от дель ных про ек тов  и оце нок де я тель но сти ор га ни за ций вы пол ня
ю щих ра бо ты в каж дом из них. Этот вы вод ва жен тем, что имен но в 
оцен ках этой де я тель но сти и про яв ля ет ся це лый спектр раз ног ла сий, 
что осо бен но чет ко вы ри со вы ва ет ся в воп ро се оце нок со сто я ния вза и
мос вя зей  ро ди нади ас по ра1.

На и бо лее убе ди тель ное вы ра же ние  ска зан но го мож но най ти в 
суж де ни ях экс пер тов о ро ди не, в их оцен ках сло жив шей ся там си ту а
ции и, от но ше нии к ор га нам уп рав ле ния РА. Эти, весь ма мно жест вен
ные и раз но тип ные, оцен ки  мож но обь е ди нить в три круп ные груп пы. 
В пер вой из них ил люст ри ру ют ся раз ли чия меж ду экс пер та ми в выс ка
зы ва ни ях о сов ре мен ной си ту а ции на ро ди не; во вто рой груп пе – про яв

1 Сле ду ет ука зать на то об сто я тельст во, что ис сле до ва ние бы по про ве де но в 
20132016 гг., сле до ва тель но, от ра жа ло сло жив ше е ся в этот пе ри од об щест вен
ное мне ние в ди ас по ре о си ту а ции на ро ди не, вза и мо от но ше ни ям ро ди нади
ас по ра.
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ля ет ся об щая уста нов ка на не об хо ди мость ока за ния по мо щи ро ди не и в 
треть ей – от ра жа ет ся от но ше ние к ре пат ри а ции. В этом кон тек сте 
дейст ву ет  расп ре де ле ние оце нок в ди хо то мии “по ло жи тель но – от ри
ца тель но”. По доб ное про ти во по став ле ние, ко неч но, не од ноз нач но, в 
выс ка зы ва ни ях экс пер тов при сутст во ва ли  ню ан сы,  раз лич ные под тек
сты (как следст вие их со ци аль ных по зи ций), что не от ри ца ет ис поль зо
ва ние ди хо то ми чес ких прин ци пов в ти по ло гии. В раз ре зе этой двухч
лен ной оп по зи ции вы ше у ка зан ные три груп пы оце нок варь и ру ют ся и 
по от дель ным об щи нам и да же по от дель ным экс пер там. 

Вы вод оче ви ден. Со по ста ви тель ное изу че ние сю же тов ин тервью 
экс пер тов раз ных об щин поз во ли ло по лу чить  весь ма со дер жа тель ный 
ана ли ти чес кий ре сурс. Он раск ры ва ет ши ро кие  воз мож но сти си стем
но го ис сле до ва ния вза и мос вя зей  про ис хо дя щих со ци аль ных и куль тур
ных про цес сов в эт ни чес кой груп пе, на хо дя щей ся в ино на ци о наль ном 
ок ру же нии. За фик си ро ван ные в хо де ин тервью боль шо го чис ла экс пер
тов, пред ста ви те лей ар мянс ких об щин, ка чест вен но но вые дан ные поз
во ля ют су щест вен но прод ви нуть ся в конк рет ных опи са ни ях со ци аль
нокуль тур но го по тен ци а ла каж дой об щи ны.  Это да ет ре аль ную воз
мож ность не толь ко уг лу бить на ши зна ния о сов ре мен ной ди ас по ре, но  
сде лать и еще один шаг в на уч ном обос но ва нии на ци о наль ных прог
рамм и про ек тов,  соз дать ин фор ма ци он ную ба зу их раз ра бот ки и ре а
ли за ции. 

Ре зю ми руя вы шес ка зан ные по ло же ния, сле ду ет об ра тить ся к той 
ре аль но сти, в ко то рой на хо дит ся сов ре мен ная ар мянс кая эт нич ность,  
раз ви тие ко то рой про хо дит в сво ей на ци о наль ной сре де и в ди ас по ре. 
Та кое по ло же ние соз да ет це лый ряд пре и му ществ и не до стат ков.  С од
ной сто ро ны, яв ля ясь со об щест вом эт ни чес ко го мень шинст ва раз ных 
стран, ар мянс кая ди ас по ра транс фор ми ру ет ся и ас си ми ли ру ет ся. При
том, вследст вие  по лу чив ше го боль шой раз мах от то ка ар мян из ком
пакт ных зон рас се ле ния, ди ас по ра прост ранст вен но все бо лее рас ши ря
ет ся и диф фу зи ру ет ся. 

С дру гой сто ро ны, об ла дая вы ра бо тан ны ми ве ка ми серь ез ны ми 
адап та тив ны ми на вы ка ми ди ас по ра мо жет сыг рать осо бую роль в ин
тег ра ции сво ей ро ди ны в  ми ро вое эко но ми чес кое прост ранст во. А в 
сов ре мен ных ус ло ви ях гло ба ли за ции она спо соб на стать фак то ром об
ра зо ва ния меж кон ти нен таль ных и меж ре ги о наль ных эко но ми чес ких и 
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куль тур ных на ци о наль ных струк тур. Имен но по э то му осо бое зна че ние 
при об ре та ет сох ра не ние ди ас по ры, фор ми ро ва ние ка чест вен но но вых 
свя зей меж ду ее от дель ны ми звень я ми, ос но ван ных на на уч ном зна нии 
о каж дом сег мен те эт но са, пу тем раз ра бот ки и ре а ли за ции спе ци аль
ных ис сле до ва тельс ких прог рамм, од ним из опы тов ко то рых яв ля ет ся 
пред став лен ная мо ног ра фия.
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CONCLUSION

The monograph entitled “Armenian Communities Today” completes  a 
series of publications, based on the materials of an ethnosociological study 
on the Armenian communities of Teheran, Beirut, Paris, Los Angeles and 
Tbilisi, which were elaborated by the author and carried out under his guid
ance. Over forty profound interviews with local experts underlie the analyt
ical elaborations found in this book. Thus, the main purpose of the ethnoso
ciological study of an ethnic group in a foreign environment, i.e. to under
stand its current situation and perspectives from inside, was attained. The 
fact that most of the experts were highranking people of high qualifications, 
with an active position in the community activities have allowed us to obtain 
quite accurate information about the life of the Armenians living in these 
cities. Besides that, to receive  the entire information close to reality, ordi
nary members of the community had also been included in the study to 
overcome  the declarative character (conditioned  by the  experts’ social 
standing) when describing the situation. Such members  made certain  cor
rections in the experts’ opinions and judgments.  It should also be noted that 
the experts’ profound interviews were conducted against the background of 
standardized interviews of large masses of the Armenians in a given city, as 
well as based on the analysis of available data and materials.

It was necessary to increase the high representation of the selected 
communities. Firstly, this was due to the fact that they represented the larg
est Armenian communities located in the Middle East, Europe, and America. 
Secondly, these are older communities, with a serious history of coexistence 
in a foreign milieu, as well as the new ones, which developed promptly. 
Thirdly, there we are dealing with groups of Armenians populated densely, 
and those who are scattered. And fourthly, each community has quite differ
ent sources of formation. This ensured the impartiality and representative
ness of research findings, which allowed us to acquire more comprehensive 
information on the current state of the Diaspora and the processes, taking 
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place in the Armenian communities. Thus, the experts’ information con
tained certain data on the ethnic group’s number, composition, and nature of 
their settlement on the territory of a given city, which are missing in the 
official documents of that country. The interviews confirmed that the largest 
Armenian community lives in Los Angeles, and the smallest is in Tehran. 
According to the information, in this part of our research, three forms of 
resettlement were studied: dense settlements (Beirut and  Tehran), discrete 
(Paris, Tbilisi and Los Angeles) and disperse (which is also widespread in Los 
Angeles) It has also been confirmed that territorial moves of a nation have 
one common tendency: people emigrate from densely populated areas to 
countries, where the scattered/dispersed state automatically increases. 
Among the first are Tehran and Beirut, and among the second is Los Angeles, 
Tbilisi and Paris. Accordingly, the sociodemographic potential of each com
munity is defined. Thus, the age structure of the Armenians is the ‘’oldest’’ in 
Tehran and the ‘’youngest’’ in Los Angeles. Similarly, the social composition 
is the most complicated in Los Angeles and relatively simple in Tehran. It 
should be noted that the interviews, besides confirming obvious opinions, 
not only make clarifications about the current composition of each commu
nity, but also penetrate into the nature of the processes. Thus, the cause
andeffect relationships of migration processes are seriously discussed, the 
general and the distinctive features are separated, which are conditioned by 
the situation of the country and especially the Armenians. Additionally, the 
conveyed data of quantitative significance are accompanied by a content 
analysis, which contributes to following qualitative changes. With this meth
od, the high quality of information content helps to obtain a realistic and 
profound picture of the life and activities of an ethnic group in different en
vironments. The basis of this is not only documenting and explaining phe
nomena, but also the personal opinion of experts on any issue. It is personal 
and expresses the value system of an expert, thereby ensuring a high degree 
of realism. Thus, when describing and evaluating the economic situation or 
cultural life of a community, an expert voluntarily or unwillingly gives the 
scale of their features, according to the priority principle of his/her opinion. 
And comparing the scales of forty experts, we come to the following very 
important conclusions:

Conclusion One: Regardless of the country, age, sphere of activity, 
place of origin and other characteristics, experts show a similar scale of clas
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sification of problems (features) in priority. Thus, the factors supporting na
tional identity are consecutively graded as follows: notional language, 
church, educational and cultural centres and other similar structures. This 
speaks of similar approaches to the issues of national identity, which, appar
ently, is one of the specific manifestations of the Armenian ethnicity in the 
foreign environment;  this should be taken into consideration when elaborat
ing national projects and programs.

Conclusion.Two: Among the  elite representatives of the Diaspora 
community, there is already a tradition of organizing a community, and  ste
reotypes are used that form the basis of elaborating and carrying out  pro
grams to preserve national identity.

And the last one, Conclusion Three: The difference in experts’  opin
ions  arises only within the stereotypes of the abovementioned scale, and 
they are related only to the ways, in which the projects are implemented, 
and what is more important, when evaluating the activities of the institu
tions that solve these problems. It is also important to note that the assess
ment and evaluation of these activities were expressed in one group of di
verse opinions, especially in the context of MotherlandDiaspora relations. 

Before discussing this issue, it should be noted that the presented ma
terials resulted due to the research  conducted  in  20132016, i.e. before the 
“velvet revolution” and accordingly, reflect the public opinion of that peri
od. The most convincing expression of this is evident in the assessment of 
homeland and the attitude towards the Armenian leadership. Here, diverse 
opinions  are shown  in three groups. The first group represents the discus
sion of the current state of homeland irrespective of the multitude of expres
sions, the second is the statement of questions of the Diaspora, helping 
homeland, and the third one is the desire to visit/to return to homeland. In 
this context, there is a contradiction between the evaluation “positive and 
negative”. It is not unequivocal because there are many nuances of expres
sions and contexts of formulation. However, the use of the suggested dichot
omy is also excluded to typologize the phenomena, especially that the textu
al analysis has shown that the sides of this dichotomy are genuine. On the 
basis of the presented contrary dichotomy, the abovementioned three 
groups are differentiated by individual communities and even experts.

Thus, comparing the subjectmatter in the answers of experts from 
different Armenian communities contains a serious potential for the analysis 
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of the content. It enhances the possibilities of a complex study of the mutual 
links of social and  cultural processes in the foreign environment. Descrip
tions and opinions on the origin, social and demographic structure, motives 
of behavior, ethnocultural lifestyle recorded therein affords an opportunity 
to essentially move forward in the description of the social and cultural po
tential of a specific community. This allows us to deepen our knowledge of 
the modern Diaspora and take one more step forward in providing national 
programs with scientific motivation.

Summing up the aforementioned provisions, let us  touch upon the 
reality that the two main trends in the development of Armenian ethnicity, 
in their own ethnic area and in the Diaspora, have some advantages and 
disadvantages. On the one hand, as an ethnic minority, the Armenian Dias
pora is transformed and assimilated; at this, due to the wideranging leakage 
of the Armenians from the ethnically dense zones, the Diaspora is spatially 
expanding and spreading. On the other hand, having a high level of adapt
ability, the Diaspora can play an important role in integrating its ethnic 
homeland in the global economic arena. Under the conditions of globaliza
tion, the Armenian Diaspora can act as an important factor in the formation 
of intercontinental and regional economic and spiritual structures. In this 
respect, the maintenance of the Diaspora, the formation of qualitatively new 
relations between its different circles, which is possible through the develop
ment and implementation of special research programs, acquire particular 
importance; such experience has been presented in this monograph.
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