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Ներածություն
Աշխարհով մեկ սփռված հայության հոծ զանգվածների
ստեղծագործական ներուժը ներկայումս ընդգրկում է գլոբալ
մասշտաբներ: Տարածական ցրված վիճակում ինտեգրվելով
միջազգային հանրույթի մեջ և ձեռք բերելով նորագույն
մասնագիտական հմտություններ ու գիտելիքներ, տնտեսական և քաղաքական կշիռ` հայերը հնարավորություն ունեն
ձևավորելու միջմայրցամաքային և տարածաշրջանային այնպիսի կառույցներ, որոնք կնպաստեն ներազգային տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական ու մշակութային համագործակցությանը: Սակայն կան այդ գործընթացին խոչընդոտող
մի շարք գործոններ, որոնց մեջ վճռական դեր են կատարում
հայության խոշոր ու հավաք հատվածների նվազումը (արտագաղթ ՀՀ-ից, ավանդական համայնքների փոքրացում) և տարածական ցրումը: Դրանց հետևանքով ազգը կրում է քանակական և որակական կորուստներ, սահմանափակվում են
ներազգային համագործակցության հեռանկարները:
Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է նորովի իմաստավորել
սփյուռքում հայ ինքնության պահպանման հարցը, սփյուռք
ունեցող այլ ազգերի գոյատևման փորձը, որոնել նոր ազգապահպան մեխանիզմներ ու մշակել ներազգային փոխներգործության ռազմավարություն: Սա առավել քան այժմեական
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խնդիր է, քանի որ «հայկական փորձն» ուսումնասիրվում է մի
շարք պետությունների հատուկ կառույցների կողմից: Հայերի
օրինակով որոշ ազգեր, այդ թվում մեր անմիջական հարևանները, փորձում են ձևավորել իրենց սփյուռքյան կազմակերպությունները, որոնց գործունեությունն ուղղված է մեր երկրի
և սփյուռքի կառույցների դեմ:
ՀՀ սփյուռքի նախարարության ստեղծումը և վերջինիս կողմից սփյուռքի պահպանման ու հայրենիքի հետ կապերի ամրապնդման համար անհրաժեշտ ծրագրերի մշակումը մեր
քաղաքական ընտրանու առավել պատրաստված հատվածի
կողմից այդ խնդրի կարևորության գիտակցման օրինակ է: Այդ
ընտրանին հասկանում է ներկա մարտահրավերներին դիմակայելուն միտված ծրագրերում գիտության տարբեր բնագավառների (մաթեմատիկա, սոցիոլոգիա, ազգագրություն, տնտեսագիտություն և այլն) մշակած նոր մեթոդների ներգրավման կարևորությունը:
Համակարգված գիտելիքների վրա հիմնված ազգապահպան նախագծերի մշակումը թույլ կտա ավանդաբար թերություն համարվող ազգի ցրվածությունը դարձնել առավելություն: Այս կարևորագույն խնդրի առաջադրման և լուծման
համար անհրաժեշտ են գիտականորեն հիմնավորված հետազոտական նոր ուղղություններ, որոնք ոչ միայն կվերաիմաստավորեն հայ ժողովրդի եզակի փորձը, այլև կդառնան գաղափարների անընդհատ գեներացիայի հիմք:
«Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ»
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թիմային մենագրությունը նվիրված է հիշյալ կարևորագույն
խնդրին: Հայկական ԶԼՄ-ներն ընտրելով որպես հետազոտական թիրախ, ակնկալվում էր, որ այն ՀՀ-սփյուռք առնչությունների մասին կպարունակի հրապարակում եղած առավել հավաստի և բովանդակալից տեղեկատվություն:
Գրքում փորձ է արվում որակական ու քանակական մեթոդների համակցությամբ վերլուծելու սեփական և այլազգի
միջավայրում հրատարակվող հայկական մամուլը: Հետազոտությունը հիմնված է «Առավոտ» (ՀՀ), «Ալիք» (ԻԻՀ), «Ասպարեզ» (ԱՄՆ) և «Ноев Ковчег» (ՌԴ) թերթերի կոնտենտ անալիզի (բովանդակության վերլուծություն) վրա և ընդգրկում է
այս պարբերականների 2005-2010 թթ. հրատարակված 432
համարների 9760 հոդվածներ:
Մենագրությունն ընդգրկում է hայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների հիմնական մոտեցումները` hայրենիքի և սփյուռքի
ընկալման խնդիրներից ընդհուպ անցյալի ու ներկայի իրադարձությունների նշանակության բացահայտումը, տնտեսական ու մշակութային հարաբերությունների բնութագրումը:
Հետազոտության նման տրամաբանությունը բխում է հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների ողջ համալիրի բնույթից:
Սույն թիմային աշխատանքի հեղինակներն են` Ռուբեն
Կարապետյանը («Ներածություն», Գլուխ I. «Ժամանակակից
հայկական տեղեկատվական տարածքի ուսումնասիրության
խնդիրները: Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները.
խնդիրներն ու հեռանկարները», Գլուխ IV. «Հայրենիք-սփյուռք
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փոխառնչությունների երկու ոլորտները: Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները» և
«Վերջաբան»), Սյուզաննա Բարսեղյանը (Գլուխ I. «Ժամանակակից հայկական տեղեկատվական տարածքի ուսումնասիրության խնդիրները: Հետազոտության մեթոդի ընտրության
հիմնավորումը», Գլուխ II. «Հայրենիքի և սփյուռքի մասին տեղեկատվության բովանդակությունը»), Լուսինե Տանաջյանը
(Գլուխ III. «Համազգային իրադարձությունների լուսաբանումը ՀՀ-ում և սփյուռքում: Պատմական հիշողություն և էթնիկ
մոբիլիզացիա. Ցեղասպանություն»), Տաթև Եղյանը («Գլուխ
III. «Համազգային իրադարձությունների լուսաբանումը ՀՀ-ում
և սփյուռքում: Ղարաբաղյան հիմնահարցի արձագանքները
մամուլում»), Աննա Զախարյանը (Գլուխ IV. «Հայրենիք-սփյուռք
փոխառնչությունների երկու ոլորտը: Հայրենիք-սփյուռք տնտեսական փոխհարաբերությունների բովանդակությունը»),
Կարինե Նալբանդյանը (Գլուխ IV. «Հայրենիք-սփյուռք փոխառնչությունների երկու ոլորտը: Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները»):
Ուսումնասիրություններն իրականացվել են ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում: Հետազոտական աշխատանքներին
մասնակցել են Արմինե Գաբրիելյանը, Սոնա Ներսիսյանը,
Լուսինե Ռաշոյանը, Սառա Տերտերյանը և Շուշան Սիմոնյանը: Հետազոտության հեղինակ և ղեկավար` Ռուբեն Կարապետյան:
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խնդիրներն ու հեռանկարները», Գլուխ IV. «Հայրենիք-սփյուռք
փոխառնչությունների երկու ոլորտները: Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները» և
«Վերջաբան»), Սյուզաննա Բարսեղյանը (Գլուխ I. «Ժամանակակից հայկական տեղեկատվական տարածքի ուսումնասիրության խնդիրները: Հետազոտության մեթոդի ընտրության
հիմնավորումը», Գլուխ II. «Հայրենիքի և սփյուռքի մասին տեղեկատվության բովանդակությունը»), Լուսինե Տանաջյանը
(Գլուխ III. «Համազգային իրադարձությունների լուսաբանումը ՀՀ-ում և սփյուռքում: Պատմական հիշողություն և էթնիկ
մոբիլիզացիա. Ցեղասպանություն»), Տաթև Եղյանը («Գլուխ
III. «Համազգային իրադարձությունների լուսաբանումը ՀՀ-ում
և սփյուռքում: Ղարաբաղյան հիմնահարցի արձագանքները
մամուլում»), Աննա Զախարյանը (Գլուխ IV. «Հայրենիք-սփյուռք
փոխառնչությունների երկու ոլորտը: Հայրենիք-սփյուռք տնտեսական փոխհարաբերությունների բովանդակությունը»),
Կարինե Նալբանդյանը (Գլուխ IV. «Հայրենիք-սփյուռք փոխառնչությունների երկու ոլորտը: Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները»):
Ուսումնասիրություններն իրականացվել են ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում: Հետազոտական աշխատանքներին
մասնակցել են Արմինե Գաբրիելյանը, Սոնա Ներսիսյանը,
Լուսինե Ռաշոյանը, Սառա Տերտերյանը և Շուշան Սիմոնյանը: Հետազոտության հեղինակ և ղեկավար` Ռուբեն Կարապետյան:
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Գլուխ I
Ժամանակակից հայկական տեղեկատվական
տարածքի ուսումնասիրության խնդիրները
Հայկական տեղեկատվական միջոցները կարևոր դեր ունեն
սփյուռքահայության ինքնապահպանման և հայրենիքի հետ
կապերի ամրապնդման գործում: Ուստի ներկա պայմաններում սփյուռքում և հայրենիքում լույս տեսնող լրատվամիջոցների ուսումնասիրությունը կենսական նշանակություն ունի
հայության գոյատևման ու զարգացման հեռանկարների կանխորոշման համար: Այդ նպատակով իրականացվել է ՀՀ և
սփյուռքի մամուլի քանակական և որակական վերլուծություն
(բովանդակության վերլուծության մեթոդով): Որպես մուտք
անհրաժեշտ ենք համարել անդրադառնալ ընդհանուր ծրագրի
որոշ դրույթների լուսաբանմանը և հետազոտության մեթոդաբանությանն ու ընթացակարգին:
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Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի
համեմատական հետազոտության հիմնական
ուղղությունները. խնդիրներն ու հեռանկարները
Գլոբալիզացիայի հեռանկարներն այսօր անհնար է պատկերացնել առանց էթնիկ համատեքստի: Ազգային գիտակցության հիմքի վրա միավորվող խմբերը շատ դեպքերում դառնում են երկրների ու տարածաշրջանների քաղաքական, տնտեսական և հոգևոր սահմանազատման կամ հակառակը`
ինտեգրման կարևոր գործոն: Քվեբեկում, Օլսթերում, Շոտլանդիայում, Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում, Կիպրոսում,
Ցեյլոնում և երկրագնդի այլ կետերում տեղի ունեցած ազգային
անջատողական շարժումը, և վերջապես, ԽՍՀՄ-ի, Հարավսլավիայի, Չեխոսլովակիայի և այլ բազմազգ պետությունների
փլուզումը այդ գործոնի հետևանք են: Նմանատիպ երևույթները կարելի է բացատրել այն բանով, որ միասնական տեղեկատվական, տնտեսական ու մշակութային տարածքի ձևավորման օբյեկտիվ գործընթացների և ազգային առանձնահատկությունների համահարթեցման պատկերի վրա այսօր առաջ է
գալիս որոշակի «գլոբալիզացիոն էթնիկ պարադոքս»: Մի կողմից բնակչության ինտենսիվ տեղաշարժերը հանգեցնում են
երկրների ու տարածաշրջանների բազմէթնիկության, որը
նպաստում է մշակութային «կաթսայի» առաջացմանը, մյուս
կողմից յուրաքանչյուր ազգի մեջ համահարթեցման գործընթացներին հակազդելու, ազգային ավանդույթների և յուրօրինակության պահպանման (անկախ միջավայրից` սեփական
12

թե այլազգի) անհրաժեշտություն է ծագում: Սակայն «ազգային» գործոնը կարող է նաև պետությունների համաշխարհային համակարգում քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ինտեգրման գործում առանձնահատուկ տեղ զբաղեցնել,
ինչը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով:
Էթնոսների զգալի մասի կենսագործունեությունն իրականացվում է հակադիր իրադրություններում` էթնոքաղաքական
կորիզի պայմաններում (այն պետությունում, որտեղ անձը
տիտղոսակիր ազգի ներկայացուցիչ է) և տարբեր երկրներում
(ցրիվ խմբերով): Այսպես, չինացիները, իտալացիները, հույները, կորեացիները, հրեաները, ռուսները և բազմաթիվ այլ
ազգեր ապրում են ոչ միայն իրենց ազգային պետությունում,
այլև սփյուռքում: Այս հանգամանքը հատուկ նշանակություն է
տալիս ազգերի կենսագործունեության փորձին առնչվող
խնդիրների վերլուծությանը: Պատմական հայրենիքում և դրա
սահմաններից դուրս այդ փորձը պարունակում է համաշխարհային

քաղաքակրթության

հեռանկարներին

վերաբերող

հարցի պատմական պատասխանը:1
Ժամանակակից աշխարհի սոցիալական դինամիկան ավելի է բարդացնում էթնիկ խմբերի առանց այդ էլ բարդ
էթնոսոցիալ կառուցվածքը` սփյուռքյան որոշակի խմբի սահմաններում առաջացնելով էթնիկ ինքնության առանձնահատկություններ: Այդ իսկ պատճառով սփյուռքում կատարվող
ինքնապահպան կամ հակառակը` շրջապատին ինտեգրվելու
1

Այս խնդրին է նվիրված Վ.Ա. Յադովի առանձին հոդվածը: Տե'ս Ядов В.
А., Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России, 1995, № 3-4, с.158-179.
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գործընթացները պահանջում են համակարգված ու բազմակողմանի հետազոտություններ, որոնց հիմքում պետք է լինի
ինչպես նրա տնտեսական և էթնոսոցիալ ներուժի, այնպես էլ
հայրենիք-սփյուռք փոխհարաբերությունների բացահայտումը: Կարևոր է նաև սփյուռքի դերի որոշումը մշակութային
տարրերի տարածման և շրջապատող (ընդունող) մշակույթի
վերափոխման գործընթացներում:2
Սփյուռքի ուսումնասիրությունների մեջ հատուկ ուշադրության է արժանի փոփոխվող բնական ու սոցիոմշակութային
միջավայրում ազգային փոքրամասնությունների հարմարվելու և ինքնակազմակերպվելու մեխանիզմների դիտարկումը:
Այն բավականին արդյունավետ է դառնում սոցիոլոգիական
մոտեցումների կիրառման դեպքում, երբ էթնիկ ընդհանրությունները բացահայտվում են որպես համակարգ, և սփյուռքը
դիտարկվում է միաժամանակ և' որպես ինքնուրույն համակարգ, և' որպես ընդունող հասարակության անբաժանելի
մաս:3

2

Նշված հարցերին անդրադարձել են Ս. Լուրյեն, Լ. Դենիսովը, Լ. Իոնինը
և այլ հեղինակներ: Տե'ս Лурье С. В., Историческая этнология, М., 1997, Денисов Н. Г., Субъекты социокультрного развития для XXI века: региональные
аспекты, Краснодар, 1999, Ионин Л. Г., Социология культуры, М., 1996.
3
Այստեղ տեղին է Տ. Պարսոնսի այն միտքը, որ ամեն մի համակարգ ենթադրում է այլ համակարգերի գոյությունը, քանի որ առանց անհատների
համակցության և մշակույթի չի կարող լինել սոցիալական համակարգ: Տե'ս
Парсонс Т., О социальных системах, М., Академический Проект, 2002, с. 78,
Այս կապակցությամբ Կ. Մոմջյանը ավելացնում է. «Նա ենթադրում է
առանձնահատուկ ամբողջական կենսակերպ… համակարգային ամբողջության ինքնապահպանման և ինքնազարգացման հատուկ մեխանիզմներ,
որոնցով համակարգի բազմազան մասերը, բնութագրերը և իրավիճակները
ունեն միասնական աղբյուր և բերվում են միասնական հիմքի»: Տե'ս Момджян К. С., Социум. Общество. История, М., 1994, с. 151.
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Ընկնելով այլազգի միջավայր` էթնիկ փոքրամասնություններն իրենց ինքնության պահպանման համար կազմակերպվում են որպես ազգային համայնք ու նոր պայմաններին ինտեգրվելու համար անցնում «ընդունող» հասարակությանը
հարմարվելու փուլով` ստեղծելով ազգային լեզուն և արժեքները պահպանող հատուկ ինստիտուտներ (դպրոցներ, մշակութային կենտրոններ և այլն): Պետք է նշել, որ հատկապես
էթնիկ ինքնության պահանջն այլազգի միջավայրում դառնում
է ինքնակազմակերպման պայման:4 Այս համատեքստում
սփյուռքի համայնքների փոխկապակցվածությունը և հայրենիքի հետ փոխհարաբերությունները առանձնակի տեղ են
գրավում: Դրանք, բացի էթնոմշակութային ոլորտներից, ներխուժում են տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական
ոլորտներ:
Սփյուռքը կարող է մեծ դեր ունենալ իր էթնիկ հայրենիքի`
համաշխարհային տնտեսության մեջ և աշխատանքային շուկայում ինտեգրվելու գործում: Այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ սփյուռքի շնորհիվ որոշ երկրներ (Հարավային
Կորեա, Իսրայել, Հունաստան) կարողացան հաջողությամբ
ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսությանը:
Ակնհայտ է, որ նախկին ԽՍՀՄ-ի այն երկրները, որոնք
սփյուռք ունեն, կարող են ավելի հեշտությամբ հաղթահարել

4

Մ. Կուչուկովը համարում է, որ «ազգային ինքնագիտակցությունը,
որպես հիմնական հատկանիշ, ազգի համար հիմք է հանդիսանում իր
սուբյեկտային որակների իրականացման համար»: Տե'ս Кучуков М. М.,
Национальное самосознание. Вопросы теории и истории. Автореф. на соиск.
степени докт. филос. наук. Ростов-на-Дону, 1994. с. 10-11.
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«կապիտալիստական» համակարգի անցումային փուլը: Այս
տեսակետից Հայաստանի Հանրապետության հետագա զարգացման համար բավականին հեռանկարային նախադրյալներ
կան, քանի որ հայերն ունեն`
•

մեծ պատմական փորձ, որը հիմնված է տարբեր եր-

կրներում երկարատև էթնոանկլավային և էթնոդիսպերս գոյատևման բազմաթիվ օրինակների վրա,
•

զարգացած էթնոքաղաքական կորիզ` հարյուրամյա

պատմություն ունեցող ազգային պետություն,
•

ազգի բոլոր հատվածների բարձր էթնիկ ինքնագիտակ-

ցություն:
Նշված հատկանիշների շնորհիվ հայերը կարող են դասվել
այն ազգերի շարքին, որոնց հաջողվում է օգտագործել այդպիսի համագործակցության հնարավորությունները: Պատահական չէ, որ ՀՀ և սփյուռքի լայն շրջանակներում ազգի հատվածների համագործակցությունը համարվում է համազգային
երկու ռազմավարական խնդիրների լուծման միակ ուղին:
Դրանց մեջ առաջին խնդիրը սփյուռքում ազգային ինքնության
պահպանումն է, երկրորդը` նրա ներուժի օգտագործումը ՀՀ
տնտեսական, սոցիալական և մշակութային բարգավաճման
գործում: Այդ խնդրի հրատապությունը և լուծման անհրաժեշտությունը գիտակցում են ՀՀ և սփյուռքի առաջատար գործիչները: Ի դեպ, այդ նպատակով առաջարկվում են բազմաթիվ
նախագծեր, որոնք վկայում են այսօրվա նոր հետազոտական
խնդիրների մշակման ու իրականացման հասարակական
պահանջի մասին:
16

Հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր հատվածի մշակութային դիմագծի պահպանման, զարգացման ու ինտեգրման հեռանկարները կախված են սեփական և այլազգի միջավայրի կենսագործունեության պայմաններից: Հասկանալի է, որ ամեն մի
հատվածի մեջ կատարվող էթնոսոցիալ գործընթացները տարբեր են` կախված բնակության ձևից ու միջավայրից: Այս առումով էթնիկ տարրի տարաբնակեցման խտության աստիճանը և
նրա քանակական ցուցիչները կարող են դառնալ ներքին
գործընթացների բնորոշման ելակետային պայման: Կարող
ենք ենթադրել, որ էթնոկենտրոն տարաբնակեցումը զարգացման համար ստեղծում է լավագույն պայմաններ, իսկ էթնոցրիվը` դառնում ուծացմանը նպաստող գործոն: Տարաբնակեցման առաջին տեսակը հատկանշական է ազգի այն հատվածին, որն ապրում է ազգային պետության կամ անկլավային
տարածքում: Ազգային պետությունն այդ ընդհանրության տնտեսական, սոցիալական ինքնակազմակերպման, ինքնավերարտադրման ու հոգևոր ինքնաարտահայտման կարևոր
պայման է: Մյուս էթնոկենտրոն` անկլավային տարաբնակեցման ձևը, կախված տվյալ խմբի քանակական ցուցիչներից, իր
ելակետային բնութագրերով մոտ է ազգային պետությանը,
որովհետև այդ պայմաններում մշակութային, երբեմն նաև
քաղաքական ինքնակառավարման հնարավորություն է տալիս: Անկլավային տարաբնակեցման հնարավորություններն
իրագործել են շատ ազգեր, այդ թվում` արցախահայերը: Ջավախքցիները նույնպես այդ հնարավորությունն ունեն, քանի
որ Հայաստանին սահմանակից լինելը թույլ է տալիս մաս17

նակցել ազգային պետությունում կատարվող գործընթացներին և դառնալ նրա անքակտելի մասը:
Տարաբնակեցման միջանկյալ ձևերից է այսպես կոչված
«գետտոն» (այն բնորոշ է ՌԴ, Սիրիայի, Լիբանանի, Իրանի և
այլ երկրներում բնակվող հայ գաղթօջախներին), երբ ազգային
փոքրամասնությունը բնակվում է մեկ թաղամասում կամ մեկ
բնակավայրում: Սա որոշակիորեն տարբերվում է վերոնշյալ
տարաբնակեցման ձևերից և ավելի մոտ է մեկ այլ ձևի` դիսպերսիային, որն այս սանդղակում հանդիսանում է երկրորդ
բևեռը: Եթե առաջինը կարելի է տարբերել այդ խմբի ըստ
տարածքի կուտակման աստիճանով, ապա վերջինիս համար
հատկանշական է ցրիվ վիճակը: Այս դեպքում մեծ է դիսպերս
խմբի քանակական ցուցիչների դերը (օրինակ, հայերի մեծաթիվ ներկայությունը Մոսկվայում, Լոս Անջելեսում և այլ քաղաքներում) սեփական էթնոմշակութային կյանքն առավել երկարատև դարձնելու գործում:
Վերը նշվածն առաջին հասկանալի և պարզորոշ մոտեցումն է հայության բոլոր հատվածների այսօրվա վիճակը
բնութագրելու համար: Իրականում կան բազմաթիվ այլ գործոններ և դրանցից բխող հատկանիշներ, որոնք որոշում են
ազգի այս կամ այն սեգմենտի բնութագիրը` հոգևոր, մշակութային, քաղաքական կենտրոնների առկայությունը, շրջապատի էթնիկ և կրոնական, սոցիալական հատկանիշները,
պատմական ուղին և այլն: Եթե Վենետիկի Մխիթարյան
միաբանությունը, Լիբանանի Այնճար հայկական ավանը, Հալեպի Նոր գյուղ թաղամասը, Իրանի երեքհարյուրամյա հայ
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համայնքը էթնիկ գոյատևման վառ ապացույցներ են, ապա
Հնդկաստանի, Լեհաստանի և այլ երկրների կազմալուծված և
անհետացած մեծաթիվ հայ գաղութները` ուծացման օրինակներ:
Սեփական և այլազգի միջավայրում կենսագործունեության
այս բավականին տարաբնույթ պատմական փորձը համակարգման և համակողմանի ուսումնասիրման կարիք ունի:
Հարկավոր է հաշվի առնել ազգի ամեն մի սեգմենտի այն
առանձնահատկությունները, որոնց հիմքում ընկած են նրա
կենսագործունեության տևականության, ձևավորման պատմության, շրջապատող բնակչության էթնոսոցիալ և կրոնադավանական, տարաբնակեցման ձևի, հոգևոր ու սոցիալական
կենտրոնների յուրօրինակությունն ու այլ պարամետրեր:
Հասկանալի է, որ այս տարաբնույթ խնդիրների իմաստավորումը երկարատև ու բազմակողմանի հետազոտությունների կարիք ունի, ինչը ենթադրում է տարբեր գիտությունների
մեթոդաբանությունների և ազգի տարբեր հատվածների ներգրավում: Այդ նպատակով ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և
գիտատեխնիկական գործունեության պետական նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորմամբ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների
բաժնում մշակվել և 2011թ. հունվարից իրականացվում է «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները»5 ծրագիրը: Ծրագրի
5
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շրջանակներում կազմվել է ուսումնասիրությունների համալիր, որը նախատեսում է այնպիսի հետազոտական աշխատանքներ, որոնք ասպարեզում եղած գիտելիքները համակարգելու և նոր նյութեր հայթայթելու հնարավորություն
կտան: Այդ նպատակով արդեն իրականացվում են մի շարք
էմպիրիկ հետազոտություններ, որոնք կոչված են`
•

Վեր հանել հայության չորս պրոմինանտ մասերի սոցի-

ալ-ժողովրդագրական պատկերը, չափագրել նրանց ազգային
հատկանիշները պահպանող համայնքային համախմբվածությունը, ընդհանրացնել վերջինիս ողջ փորձը և դասակարգել
տարբեր միջավայրերում նրանց կենսագործունեության ձևերը:
•

Տարբերակել առանձին էթնոմշակութային, սոցիալա-

կան, տնտեսական և քաղաքական այն դիրքորոշումներն ու
պատկերացումները, որոնք հիմք են դառնում առասպելների,
լեգենդների, կուսակցական ծրագրերի, տնտեսական նպատակների և այլնի առաջացման համար:
•

Դուրս բերել այդ կլիշեներն «արտադրողների» (ան-

հատներ, ԶԼՄ-ներ, մշակութային և եկեղեցական կենտրոններ, կուսակցություններ և այլ կազմակերպություններ) և
«սպառողների» (ունկնդիրներ) բնութագրական չափորոշիչները, տարբերակել նրանց ազգային նկարագիրը պահպանող
գործողությունների իրական և դեկլարատիվ մոտիվացիաները:
•

Սահմանել այն փոփոխականները, որոնց միջոցով

հնարավոր է չափագրել ազգային ինքնության մակարդակը,
սեփական մշակութային միջավայրում ներգրավվածության
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աստիճանը և ենթամշակութային երևույթների առաջացման
օրինաչափությունները:
•

Ուսումնասիրել սեփական և այլազգի միջավայրում

ձեռնարկատիրական գործունեությունն ու դրա ավանդույթները, արժեքային համակարգը և մոտիվացիան, որոնք կազմում
են հայության տարբեր հատվածների տնտեսական փոխհարաբերությունների հիմքը:
Նախատեսված հետազոտությունների մեջ ընդգրկվել է
Երևանի (ՀՀ), Մոսկվայի (ՌԴ), Թեհրանի (ԻԻՀ), Լոս Անջելեսի
(ԱՄՆ) հայ բնակչությունը (նախատեսվում է հետագայում հայերի համեմատական ուսումնասիրության մեջ ընդգրկել նաև
նոր գաղթօջախներ): Այս քաղաքների ընտրությունը պայմանավորված է մի շարք սկզբունքային նկատառումներով: Առաջին հերթին դա վերաբերում է ազգի քաղաքաբնակ մասի
առանձնացմանը և բացատրվում հայերի ճնշող մեծամասնության (մոտ 80%) քաղաքաբնակ լինելու հանգամանքով,
երկրորդ` նրանց ինտենսիվ ուրբանիզացմամբ, որը վկայում է
վերջին 100 տարում այդ գործընթացի դինամիկան,6 և երրորդ`
ազգի տարածական դիսպերսիայով, որը բացատրվում է դեպի
քաղաքներ միգրացիայի գերակշռող միտումով:
Հետազոտության օբյեկտի ընտրության համար սկզբունքային նշանակություն ունի հայերի այնպիսի հատվածների համեմատումն ու վերլուծությունը, որոնց կենսագործունեությու6

Վերջին հարյուրամյակում հայերի տարածական տեղաշարժերի և
ուրբանիզացիայի մասին հեղինակն իր «Էթնոսոցիալ գործընթացների
միգրացիոն համատեքստը XX դարի Հայաստանի քաղաքներում»
(տպագրման փուլում է) մենագրության մեջ տրամադրել է առանձին
գլուխ`«Հայ բնակչության տեղաշարժի դինամիկան»:
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նը մի կողմից ընթանում է միայն մեծ քաղաքներին հատուկ
պայմաններում, և մյուս կողմից` տարբերվում էթնիկ և
կրոնական հատկանիշներով (սեփական և այլազգի, մոնո և
բազմէթնիկ միջավայր, մոտ, հեռու և բազմադավան շրջապատ), համայնքի ձևավորման ժամանակով (հին և նոր գաղութներ), կազմով (պարզ և բարդ), բնակեցման ձևով (ցրիվ և
հավաք) և այլն: Իսկ երկրների և քաղաքների ընտրությունը
որոշվում է սոցիալ-մշակութային զարգացման պայմանների
բազմազանությունը հասկանալու անհրաժեշտությամբ: Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի բնակչությունը էթնիկ առումով ունի միատար միջավայր, Թեհրանը` միատար, սակայն այլազգի` իրանցիների, ինչպես նաև
միադավան (շիա մահմեդականների) միջավայրում, Մոսկվան
արտացոլում է բազմազգ, իսկ Լոս Անջելեսը` բազմազգ և բազմամշակութային միջավայր:
Երևանում գործ ունենք ազգի բարդ սոցիալական կառուցվածքի հետ` զարգացած մշակութային կենտրոններ, ձևավորված քաղաքական համակարգ և այլն: Իր բնութագրով Երևանին որոշակիորեն մոտ է Թեհրանի հայ համայնքը, որն ավելի
քան երեք հարյուր տարեկան է և տարածականորեն հավաք,
ունի զարգացած, արդեն ավանդական դարձած ազգայինմշակութային կենտրոններ ու սոցիալ-քաղաքական կառույցներ: Քաղաքում հայերի թիվն, ըստ որոշ գնահատականների,
հասնում է շուրջ 80 հազարի,7 սակայն վերջին տարիների դի-

7

Հ. Փահլևանյան, Իրան, Հայ Սփյուռք. Հանրագիտարան, Երևան, 2003, էջ
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նամիկան, ինչպես և Հայաստանում, ցույց է տալիս նվազման
միտում:8
Լոս Անջելեսն ունի մեծ և ըստ ծագման բազմաշերտ հայ
համայնք` բավականին դիսպերս սոցիալական կառուցվածքով և ինտենսիվ քանակական աճով: Այս քաղաքի բազմաթիվ
մշակութային, կրթական, քաղաքական, հայրենակցական ու
կրոնական կենտրոններով հայ համայնքն ընդհանուր առմամբ դիսպերս է, սակայն այդ ընդհանուր պատկերի մեջ կան
որոշ դիսկրետ խմբեր (Հոլիվուդ, Ֆրեզնո և այլն), որոնք
գտնվում են բավականին բազմազան էթնոմշակութային միջավայրում:9
Մոսկվայի հայ համայնքը բավականին բազմաշերտ է և
ցրիվ` ինչպես սոցիալական, այնպես էլ տարածական առումով: Ազգապահպան կենտրոնները գտնվում են սաղմնավորման փուլում, շրջապատը բազմամշակութային է` պայմանավորված ինչպես ռուսների, այնպես էլ այլ օտարազգի խմբերի
առանձնահատկություններով:10
Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական ուսումնասիրության կարևոր բաղկացուցիչներից են մեթոդաբանության ընտրությունը և աղբյուրների որոնումը,
որոնց միջոցով հնարավոր է ստանալ հետազոտության համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Առաջին հերթին դա վերաբերում է ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ տեղե8

Նշվ. աշխ., էջ 240-248:
Ռ. Փիրումյան, Քն. Ավագյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նշվ.
աշխ., Երևան, 2003, էջ 33-46:
10
Ю. В. Арутюнян, Об армянской диаспоре России. Этносоциологическое
исследование армян Москвы и Краснодара, Ереван, Гитутюн, 2012, с. 12-23.
9
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կատվություն պարունակող աղբյուրներին, որոնք ըստ բնույթի
հարկ է տարբերակել հետևյալ կերպ.
•

Առկա աղբյուրներ: Դրանց մեծ մասը փաստագրական

և գնահատող բնույթ ունի: Փաստագրական են համարվում
արխիվային, վիճակագրական, գիտական և գեղարվեստական
գրականության, ԶԼՄ-ների նյութերը, արձանագրված վկայությունները, որոնք համակարգման կարիք ունեն: Այստեղ կարևոր տեղ են գրավում մոդելավորումը, կոնտենտ անալիզը և
այլն:
•

Հեղինակների կողմից ձևավորվող աղբյուրներ: Դրանք

հատուկ հետազոտությունների` վիճակագրական, սոցիոլոգիական, հոգեբանական, ազգագրական նյութեր են:
«Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. խնդիրներն ու հեռանկարները» ծրագրում առաջ քաշված խնդիրների
շրջանակներում հատուկ տեղ է զբաղեցնում հայկական ԶԼՄների ուսումնասիրությունը, ինչը նախ և առաջ բացատրվում
է այն բանով, որ ԶԼՄ-ները բովանդակում են հանրույթի
ներսում (և' հայրենիքում, և' սփյուռքում) և դրանից դուրս
տեղի ունեցող գործընթացների առավել ամբողջական պատկերը: Պետք է նկատի առնել այն իրողությունը, որ ԶԼՄ-ներն
ակտիվորեն մասնակցում են գաղափարների, ծրագրերի, հայեցակարգերի ձևավորմանը, կոչված են պահպանելու ու զարգացնելու ազգային ինստիտուտները, տեղեկատվական տարածքը լցնելու հայոց լեզվով և ազգային բովանդակությամբ:
ԶԼՄ-ները մեծ դեր ունեն բարձրորակ տեղեկատվություն հավաքելու ու տարածելու գործում, անմիջականորեն արձագան24

քում են տեղի ունեցող երևույթներին, լսարանի հետ մշտական
հետադարձ կապի շնորհիվ ունակ են արտացոլելու նրա տրամադրությունը:
Ուսումնասիրության համար հայկական ԶԼՄ-ների ընտրությունը պետք է բացատրել նաև այն հանգամանքով, որ
սփյուռքում ազգի ներկայացուցիչները հաղորդակցվում են
ցանցային հարաբերությունների համակարգում, նրանց համախմբումը կարող է տեղի ունենալ ընդհանուր արժեքների ու
նպատակների շուրջը: Նույն սոցիալական տարածքի մեջ
նման խմբերի ներգրավումը մեծապես կախված է այդ ցանցերի առաջացումից և գոյատևումից, քանի որ ներխմբային
շփումներն ու տեղեկատվության փոխանակումը տեղի են
ունենում ցանցային համակարգում: Նշված համատեքստում,
հատկապես սփյուռքում, ԶԼՄ-ներն առանցքային դեր ունեն:
Նրանց մեջ արտացոլվող «հիբրիդային» ինքնությունը համակցվում է հայկական տարրերով, որոնք հայրենիքի հետ
կապի և ընդունող երկրի հետ ներդաշնակություն են առաջացնում: Ընդ որում, որպես համակարգի բաղկացուցիչ մաս,
ԶԼՄ-ները շոշափում են տվյալ հանրության կենսագործունեության բոլոր կողմերը թե' համայնքի, թե' բնակեցման երկրի
և թե' համազգային մակարդակով:
ԶԼՄ-ների

ուսումնասիրությունը

և

տիպաբանությունը

պետք է հիմնվեն հիմնահարցային-թեմատիկ ուղղվածությունների վերլուծության, գործառնական ու բովանդակային ընդհանրության և առանձնահատկությունների բացահայտման
վրա: Նախանշված հետազոտության ընտրանքի առաջին փուլը` ԶԼՄ-ների կազմից թերթերի ընտրությունը, որոշվել է այս
25

հանգամանքով, իսկ կոնկրետ պարբերականի ընտրությունը`
նրա պատմությամբ (երկարատև գործունեություն) ու ավանդույթներով: Հաշվի է առնվել նաև այն հանգամանքը, որ թերթի
լսարանը կայուն է, տպագիր տեղեկատվության վերլուծությունը` դյուրին և հավաստի: Ընտրանքի վերջին փուլը թերթի
համարների ընտրությունն է, ինչը իրականացվել է միասնական քվոտայով: Մեթոդաբանության և դրա ընտրության
հիմնավորումն առավել մանրամասն կներկայացվի հաջորդիվ:

Հետազոտության մեթոդի ընտրության հիմնավորումը
Հայության վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծության
համար «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական ուսումնասիրության» ծրագրի մեջ կիրառվել է կոնտենտ անալիզի մեթոդը: Այդ իսկ պատճառով հարկ է անդրադառնալ այդ մեթոդի առանձնահատկություններին, տվյալ
ուսումնասիրության մեջ դրա կիրառման նպատակահարմարությանը, գործիքակազմի բնութագրմանը, ուսումնասիրության փուլերին և ստացված տվյալներին:
Փաստաթղթերի բովանդակության վերլուծությունը թույլ է
տալիս նկատել այն, ինչը դուրս է մնում մակերեսայնորեն
ուսումնասիրելիս,

և

ինչը

կարևոր

սոցիալ-քաղաքական

իմաստ ունի: Այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս
երևույթն ուսումնասիրել ոչ միայն ինքնին, այլև նրա էթնոսոցիալական ենթատեքստով:
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Զանգվածային լրատվամիջոցների (ԶԼՄ) կոնտենտ անալիզն իր հերթին առանձնանում է այն բանով, որ ԶԼՄ-ների բովանդակային վերլուծությունը (ԲՎ) բացահայտում է կոմունիկացիայի կողմերի՝ կոմունիկատորի (ուղերձի հեղինակի) և
լսարանի (ուղերձի հասցեատիրոջ) միջև կապի առանձնահատկությունները, ազդեցության ուղղվածությունն ու չափը:
Ըստ ԲՎ հիմնական ընթացակարգերը մշակած ամերիկացի
սոցիոլոգ Հ. Լասուելի բանաձևի՝ կոմունիկացիայի հիմնական
հարցերը պետք է ձևակերպել հետևյալ կերպ. «Ո՞վ ինչ է
ասում, ո՞ւմ, ինչո՞ւ, ինչպե՞ս (ի՞նչ խողովակով), ինչպիսի՞
ազդեցությամբ»:11
Այսօր ԶԼՄ-ները և հասարակությունը գտնվում են մշտական և բազմազան փոխազդեցությունների մեջ: Անհերքելի է
ԶԼՄ-ների ազդեցությունը հասարակական կարծիքի և ժամանակակից մարդու վրա: Հասարակության տեղեկացվածությունը նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ դառնում է ամենօրյա գործընթաց: ԶԼՄ-ները դարձել են այն կարևոր գործիքները, որոնց
միջոցով տարածվում են հասարակական գիտակցության վրա
ազդող հաղորդագրություններ:
Ա. Մոլը ԶԼՄ-ների մասին գրում է. «Դրանք փաստացի վերահսկում են մեր ողջ մշակույթը և անցկացնում իրենց զտիչների միջով, մշակութային երևույթների ընդհանուր զանգվածից առանձնացնում են առանձին տարրեր և տալիս դրանց
հատուկ կշիռ, բարձրացնում են մի գաղափարի արժեքը, ար-

11

Richard Braddock, An Extension of the “Lasswell Formula”, Journal of Communication, Volume 8, Issue 2, June 1958, p. 88.
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ժեզրկում` մյուսը և այդպիսով բևեռացնում մշակույթի ողջ
դաշտը: Այն, ինչը չի ընդգրկվել զանգվածային հաղորդակցության խողովակների մեջ, մեր ժամանակներում գրեթե ազդեցություն չի գործում հասարակության զարգացման վրա»:12
Հայաստանի և սփյուռքի ԶԼՄ-ները, ձևավորելով հայկական տեղեկատվական դաշտ, ստանձնում են առանձնահատուկ գործառույթ՝ հասարակական կարծիքի ձևավորման,
հայրենիքի ու սփյուռքի մասին տեղեկատվության տարածման, նրանց կերպարի, ազգային կարևոր գաղափարները
մշտարթուն պահելու և հայկական ընդհանուր տեղեկատվական տարածք ստեղծելու գործում: Սակայն հարկ է նշել, որ
ԲՎ մեթոդի կիրառումը նոր մոտեցում է ԶԼՄ-ների ուսումնասիրության հայաստանյան հետազոտական դաշտում:
Հայերի համեմատական հետազոտության մեջ կոնտենտ
անալիզի մեթոդով ուսումնասիրության համար ԶԼՄ-ներից
տպագիր մամուլի ընտրությունը պայմանավորված է մի շարք
հիմնավորումներով.
1.

ԶԼՄ-ների ազդեցությունը լսարանի տարբեր հատված-

ների վրա տարբեր է: Եթե «զանգվածային»` հեռուստատեսության լսարանի վրա ազդեցությունն ուղղված է ընկալման
զգայական բաղադրիչին, ինչը չի ամրապնդվում ռացիոնալ
բացատրությամբ և ունենում է կարճատև ազդեցություն, ապա

«մասնագիտացված»՝ մամուլի լսարանի վրա ազդեցությունն
ուղղված է ընկալման ճանաչողական բաղադրիչին և ուղեկցվում է մանրամասն նկարագրությամբ ու վերլուծությամբ:
12

Кара-Мурза С. Г., Манипуляция сознанием, М., 2002, с. 178.
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Բացի այդ, հեռուստալսարանը հաղորդագրության պահին
կարող է լինել պատահական և ոչ կայուն, իսկ տպագիր մամուլի լսարանը համեմատաբար կայուն է և հետևողական:
2.

Լսարանի նախընտրությունների ուսումնասիրություն-

ները ցույց են տվել, որ նորությունների ու կարծիքների անծայր աշխարհում հենց թերթերն ու ամսագրերն են վերլուծական «կողմնորոշիչները»: Եթե հեռուստատեսությունը
զանգվածներին գրավող միջոց է, որի գլխավոր խնդիրը զվարճացնելն է, ապա թերթերն ու ամսագրերը առաջին հերթին
կողմնորոշվում են ընթերցողների տեղեկատվության, քաղաքական դիսկուրսների և կարծիքների պահանջներով: Եթե
հեռուստատեսությունը ուղղված է օպերատիվ տեղեկացմանը,
ապա մամուլը` տեղեկատվության վերլուծական մշակմանը:
Մամուլում լուրերի կյանքը ավելի երկար է և առաջադրում է
առավել ակտուալ խնդիրների վեկտոր: Այդ իսկ պատճառով
մամուլը որոշում է ոչ այնքան ինչ մտածել, այլ` ինչի մասին:13
3.

Կոնտենտ անալիզի կիրառումը հնարավորություն է

տալիս բացահայտելու ոչ միայն մամուլի ազդեցությունը լսարանի, տվյալ դեպքում՝ Հայաստանի և սփյուռքի հայ ընթերցողի վրա, այլև պատկերացում է տալիս այդ համայնքների
մասին, ինչն արտացոլվում է նույն մամուլում:
Տպագիր մամուլը միշտ կարևոր տեղ է զբաղեցրել սփյուռքի
կյանքում: Այնտեղ արտացոլվում են համայնքի կյանքը, հա-

13

Семенова А. В. и Корсунская М. В., Контент-анализ СМИ: проблемы и
опыт применения, РАН, Институт социологии, Москва, 2010, с. 38.

29

յությանը մտահոգող հիմնախնդիրները և Հայաստանի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:
Ընտրանք: ԲՎ մեթոդով ԶԼՄ-ների ուսումնասիրության համար տեղեկատվության ընտրանքը իրականացվել է մի քանի
հաջորդական փուլերով` տեղեկատվության աղբյուրի, ծավալի և միավորի ընտրությամբ:14

1. Տեղեկատվության աղբյուրների ընտրություն
Հայկական տեղեկատվական դաշտի ուսումնասիրման
նպատակով առաջին հերթին անհրաժեշտ էր ընտրել այնպիսի պարբերականներ, որոնք հրատարակվում են հայերի
համեմատական ուսումնասիրության համար ընտրված քաղաքներում (Երևան, Մոսկվա, Լոս Անջելես, Թեհրան): Այդ
նպատակով նշյալ քաղաքներից յուրաքանչյուրի համար կատարվել է ԶԼՄ-ի դաշտի և, մասնավորապես, տպագիր մամուլի նախնական մոնիթորինգ, որի հիման վրա ընտրվել են
չորս պարբերականներ՝ «Առավոտ» (Երևան), «Ասպարեզ» (Լոս
Անջելես), «Ալիք» (Թեհրան), «Ноев Ковчег» (Մոսկվա):
Հարկ է նշել, որ թերթի ընտրության չափորոշիչները, ունենալով ընդհանուր սկզբունքներ, տարբեր են թե՛ հայաստանյան ու հայ համայնքային մամուլի, թե՛ համայնքներից յուրաքանչյուրի համար (ինչը թելադրվում է համայնքների առանձնահատկություններով):
Թերթերի ընտրության ընդհանուր սկզբունքներն են`
•

հանրաճանաչություն,

14

Мангейм Д. и Рич П., Политология и методы исследования, М., Изд.
Весь мир, 1997, c. 270-277.
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•

երկարատև գործունեություն,

•

տպաքանակ կամ զանգվածայնություն,

•

ազդեցիկություն,

•

չեզոքություն և այլն:

Հակիրճ ներկայացնենք թերթերից յուրաքանչյուրի ընտրության սկզբունքները:
«Առավոտ»: Օրաթերթ է, լույս է տեսնում շաբաթը հինգ անգամ, Երևանում: Հիմնադրվել է 1994 թ-ին: Հիմնադիրը «Առավոտ» օրաթերթ» ՍՊԸ-ն է: Գլխավոր խմբագիրը Արամ Աբրահամյանն է: Լեզուն արևելահայերեն է: Թերթի կայքէջի հասցեն` http://www.aravot.am/:
Հետազոտական խմբի կողմից նախնական մոնիտորինգի և
մի շարք փորձագիտական գնահատականների հիման վրա
հայաստանյան տպագիր մամուլից որպես «իշխանամետ»«ընդդիմադիր» տարբաժանման մեջ առավել չեզոք կամ օբյեկտիվ օրաթերթ առանձնացվել է «Առավոտը»:
Հայաստանում ԶԼՄ-ների առանձնահատկության կարևոր
կողմը դրանց` որպես ինստիտուտի հանդեպ հանրային վերաբերմունքն է և վստահությունը: Գելափի հարցումների15
համաձայն բնակչության մեկ երրորդից ավելին բացասական
վերաբերմունք ունի հայկական ԶԼՄ-ների հանդեպ: Հատկապես քաղաքական տեղեկատվության համար բնակչության
մեծամասնությունը առաջին աղբյուր է համարում հեռուստատեսային ծրագրերն ու լուրերը: Մամուլը ծանոթ-բարեկամ15

Համապետական հանրային կարծիքի հարցում ՀՀ-ում, 2006-2008թթ.,
իրականացնողներ` Միջազգային հանրապետական ինստիտուտ, Գելափ
կազմակերպության Բալթյան հարցումներ, Հայկական սոցիոլոգիական
ընկերակցություն: http://www.iri.org/eurasia/armenia/
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ների ոչ ֆորմալ տեղեկատվությանը գրեթե հավասար աղբյուր
է (30-40%):
Ըստ նույն հարցումների` «Առավոտը» Հայաստանի ամենից
հաճախ ընթերցվող թերթերից է: Հատկանշական է, որ այն
առաջատար է նաև վստահության ցուցանիշով (տե՛ս գծապատկեր 1.1 և 1.2):
Գծապատկեր 1.1
Կանոնավորապես ընթերցվող հայկական թերթերն
ըստ 2006-2008 թթ. Գելափի հարցումների
(% հարցվածներից)
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Գծապատկեր 1.2
Ամենավստահելի հայկական թերթերն ըստ 2006-2008 թթ.
Գելափի հարցումների (% հարցվածներից)

Վերոնշյալ գործոնների և թերթի հատկանիշների հիման
վրա «Առավոտն» ընտրվել է որպես հետազոտության տեղեկատվության աղբյուր:
«Ասպարեզ»: Օրաթերթ է, լույս է տեսնում շաբաթը հինգ
անգամ, Լոս Անջելեսում (ԱՄՆ): Որպես շաբաթաթերթ հիմնադրվել է 1908 թ-ին Ֆրեզնոյում: Խմբագրակազմը 1970-ականների սկզբին տեղափոխվել է Լոս Անջելես: 1993 թ-ից
դարձել է օրաթերթ: Լեզուն` անգլերեն (1970 թ-ից) և արևմտահայերեն: Հայ հեղափոխական դաշնակցության պաշտոնա-
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թերթ է: Հայկական տարբերակի խմբագիրը Ափո Պողիկյանն
է: Թերթի կայքէջի հասցեն` http://asbarez.com/:
«Ասպարեզ» օրաթերթն ընտրվել է ԱՄՆ-ում հայկական
թերթերի ուսումնասիրությունից հետո, ինչը բացատրվում հետևյալ ցուցիչներով.
- Լույս է տեսնում այն համայնքում, որն ուսումնասիրության օբյեկտ է:
- Հեղինակավոր է (հղումը այլ ԶԼՄ-ներին, խմբագրական
խորհուրդը, պարբերականում տպված հեղինակավոր
անձանց հետ հարցազրույցներ և այլն):
- Լույս է տեսնում երկար տարիներ:
- Երկլեզու է, այսինքն` հասանելի է ընթերցողների լայն
զանգվածների:
- Ունի մեծ տպաքանակ:
- Ունի մեծ տարածում (հասանելի է ԱՄՆ-ի թե՛ հյուսիսարևելյան, թե՛ արևմտյան հատվածների հայերին):
- Լուսաբանում է թեմաների լայն շրջանակ:
- Տպագրման հաճախականությունը. օրաթերթը առավել
ամբողջական է ներկայացնում իրադարձությունները:
- Վերջին տարիների տպագիր արխիվը հասանելի է:
Չնայած «Ասպարեզը» Հայ հեղափոխական դաշնակցության
պաշտոնաթերթ է, ԱՄՆ-ում լույս տեսնող թերթերի մեջ ամենից շատ է համապատասխանում առաջադրված չափանիշներին:
Հարկ է նաև հիշատակել «Menlo Consulting Group»-ի կողմից ԱՄՆ ՄԶԳ «Մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանի»
(USAID CAPS) համար 2007 թ-ին իրականացված հետազոտու34

թյան արդյունքները: Հեռախոսային հարցումներն անց են
կացվել 18-ից բարձր տարիքի 600 ամերիկահայերի հետ.
արևմուտքում` Կալիֆոռնիայում (հարցվածների 56,9%) և
հյուսիս-արևելքում` Մասաչուսեթսում (7,1%), Նյու Յորքում
(5,5%), Նյու Ջերսիում (4%) և Միչիգանում (3,4%):
Հարցերից մեկը հետևյալն է. «Ի՞նչ հայկական թերթեր և
ամսագրեր եք կանոնավորապես կարդում»: Աղյուսակ 1.1-ում
ներկայացված են առավել հաճախ տրված պատասխանները:
Աղյուսակ 1.1
«Ի՞նչ հայկական թերթեր և ամսագրեր եք կանոնավորապես
կարդում» հարցի պատասխանների համամասնությունը

Պարբերականի
անվանումը
AGBU News Magazine

Asbarez
Nor Gyank
Armenian Reporter
Hayrenik
Armenian Mirror-Spectator
Nor Or
Armenian Observer
Shrjapat Art Magazine
Armenian Weekly
Armenian Life
Nor Hayastan
Hamaynapatker
Kamarak

Ընդամենը
97
95
25
21
18
17
12
12
11
9
8
8
7
6

Բնակության
Կապը հայրենիքի հետ
տարածքը
Արև- Հյուսիս- 1-ին
2-րդ
3-րդ
մուտք արևելք սերունդ սերունդ սերունդ
18
91
9
28
37
24
18
27
20
23
6
9
19
1
1
1
53
1
3
4
3
20
5
2
2
2
26
1
6
4
3
2
4
0
4
3
5
0
8
0
3
0
11
0
0
1
15
4
1
2
2
3
0
4
0
2
1
4
0
4
2
0
7
0
0
1
6
4
0
0
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Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ միայն «Ասպարեզ»
պարբերականն է, որ հանրաճանաչ է ոչ միայն ԱՄՆ-ի հայաբնակ վայրերում, այլև միգրանտների տարբեր սերունդների
շրջանում:
«Ալիք»: Օրաթերթ է, լույս է տեսնում շաբաթը հինգ անգամ,
Թեհրանում: 1931 թ-ից եղել է շաբաթաթերթ, 1935 թ-ից` երկօրյա, իսկ 1941 թ-ից դարձել է օրաթերթ: Լեզուն արևելահայերեն է, դասական ուղղագրությամբ: Հայ հեղափոխական
դաշնակցության պաշտոնաթերթ է: Խմբագիրը Դերենիկ Մելիքյանն է: Թերթի կայքէջի հասցեն` http://alik.hyenet.ir/:
«Ալիքը» իրանահայ համայնքի ամենահին և ներկայիս միակ օրաթերթն է: Չնայած Հայ հեղափոխական դաշնակցության օրգան է, իր ուղղվածությամբ բազմաբովանդակ է, ունի
հասարակական, քաղաքական, մշակութային ուղղվածություն, ինչը ենթադրում է, որ տրվող տեղեկատվությունը ընդգրկուն է և արտահայտում է համայնքի ամբողջական նկարագիրը: Օրաթերթում լուսաբանվում են համաիրանական լուրեր, իրանահայ կյանքի, սփյուռքի և հայաստանյան իրադարձություններ:
«Ноев Ковчег»: Երկշաբաթաթերթ է, լույս է տեսնում 1987
թ-ից, ամիսը երկու անգամ, Մոսկվայում: Հիմնադիրը «Ноев
Ковчег медиа» ՍՊԸ-ն է, գլխավոր տնօրենը` Գրիգորի Անիսոնյանը: Պարբերականի լեզուն ռուսերեն է: Թերթի կայքէջի
հասցեն` http://www.noev-kovcheg.ru/:
Ռուսաստանի հայ համայնքն ունի երեք առավել հայտնի`
անկախ տեղեկատվական-վերլուծական միջազգային «Ноев
Ковчег», Ռուսաստանի հայերի միության «Երկրամաս» (հրա36

տարակվում է 1996 թ-ից, Կրասնոդարում) և Մոսկվայի հայերի «Հյուսիսափայլ» (հրատարակվում է 1993 թ-ից, Մոսկվայում) պարբերական:
Վերոնշյալ պարբերականներից ամենամեծ տպաքանակ
ունեցողը «Ноев Ковчег»-ն է, լույս է տեսնում Մոսկվայում, որը
մեր հետազոտության համար ընտրված քաղաքներից է:
Թերթն արտացոլում է քաղաքի համայնքային, ՌԴ, ԱՊՀ և հեռավոր արտասահմանի սփյուռքի կյանքը, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրադարձությունները: Հանրաճանաչ է ոչ միայն հայ
ընթերցողների, այլև ռուսների և ազգային փոքրամասնությունների շրջանում:

2. Տեղեկատվության ծավալի ընտրություն
Կոնտենտ անալիզի են ենթարկվել չորս պարբերականների
վեց տարվա` 2005-2010 թթ. հրապարակումները: Դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով.
•

Քանի որ թերթերի ուսումնասիրությունը կատարվել է

կոնտենտ անալիզի ինդուկտիվ մոտեցմամբ, ապա անհրաժեշտ է ստանալ այնպիսի հիմնարար արդյունքներ, որոնց
հիման վրա հետագայում կանցկացվեն դեդուկտիվ մոտեցմամբ16 նմանատիպ հետազոտություններ:
16

Տարբերակվում են ԲՎ-ի դեդուկտիվ և ինդուկտիվ տեսակները:
Ինդուկտիվ կոնտենտ անալիզը կիրառվում է այն դեպքում, երբ
հետազոտվող երևույթի վերաբերյալ նախկին ուսումնասիրություններ չկան
կամ էլ հատվածական են: Դեդուկտիվ կոնտենտ անալիզը օգտակար է այն
ժամանակ, երբ նպատակը նախկին տեսության ճշգրտումն է այլ
իրավիճակում կամ տարբեր ժամանակահատվածներում կատեգորիաների
համեմատումը:
Satu Elo and Helvi Kyngas, The Qualitative Content Analysis Process. Journal
of Advanced Nursing 62(1), p. 107.
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•

Անհրաժեշտ էր ստանալ հայ մամուլի տեղեկատվու-

թյան տարածման ոչ միայն միաժամկետ (սինխրոն), այլև դինամիկ (դիախրոն) պատկերը:
•

Դինամիկ պատկերը պետք է արտացոլեր վերջին ժա-

մանակահատվածում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևոր
քաղաքական ու տնտեսական տեղաշարժերը (սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե, նախագահական ընտրություններ, արտաքին քաղաքականության նոր շեշտադրումներ, խորհրդարանական ընտրություններ, սփյուռքի
նախարարության ստեղծում, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց, տնտեսական ճգնաժամ և այլն), որոնք մեծ ազդեցություն են թողել սփյուռքի հետ
հարաբերությունների վրա:
Տեղեկատվության աղբյուրի գլխավոր համախմբություն
հանդիսացող չորս թերթերի վեց տարիների համարներից
կատարվել է քվոտային ընտրանք, ինչը ներկայացուցչական է.
երեք օրաթերթերի («Առավոտ», «Ալիք», «Ասպարեզ») յուրաքանչյուր տարվա համար որոշվել է 20-ական համար: Բացառություն է կազմել ամիսը մեկ անգամ լույս տեսնող «Ноев
Ковчег»-ը, որի դեպքում ընտրվել է ամբողջ տպաքանակը,
որպեսզի ստեղծվի մյուս թերթերին համարժեք ծավալ: Այս
քվոտայի համապատասխան էլ որոշվել է ընտրանքի քայլը`
թերթի մեկ տարում լույս տեսած համարները բաժանելով 20-ի:
Այդպիսով, ընտրանքային համախմբությունը կազմել է թերթերի 432 համար (աղ. 1.2):
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Աղյուսակ 1.2
Տեղեկատվության աղբյուրի
ընտրանքային համախմբությունը
Ընտրված համարների քանակը
6 տարվա կտրվածքով
120
120
120
72
432

Թերթի անվանումը
«Առավոտ»
«Ասպարեզ»
«Ալիք»
«Ноев Ковчег»

Ընդամենը

3. Տեղեկատվության միավորի ընտրությունը. ցուցիչներ
Նախատեսված բոլոր թերթերն ընթերցվել են, անկախ թեմայից (քաղաքականից մինչև սպորտ) առանձնացվել և վերլուծվել են հայկական թեմաներին առնչվող բոլոր հոդվածները: Ընդհանուր առմամբ վերլուծվել է 9760 հոդված: Աղյուսակ
1.3-ում ներկայացված է թերթերի ընտրված համարներում
տպագրված ողջ նյութերի17 և վերլուծված18 հոդվածների համամասնությունը:

17

Հաշվել են թերթի յուրաքանչյուր համարի բոլոր նյութերը, բացի գովազդից, եղանակի տեսությունից, հորոսկոպից, թերթում լույս տեսնող
առանձին հեղինակների պատմվածքներից կամ այլ գրական ստեղծագործություններից, շնորհավորանքներից և այլն:
18
Վերլուծվել են բոլոր նյութերը, որոնք վերաբերում են ՀՀ-ին, ԼՂՀ-ին,
սփյուռքին, հայերին, հայությանը:
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Աղյուսակ 1.3
Թերթերում առկա և վերլուծված համարների
համամասնությունը (տոկոս՝ ըստ առանձին թերթերում
զետեղված ամբողջ հրատարակված նյութերի)
Առկա և վերլուծված հոդվածների
հարաբերակցությունը, %
87,6
73,9
66,9
48,1
70,9

Թերթի անվանումը
«Առավոտ»
«Ասպարեզ»
«Ալիք»
«Ноев Ковчег»

Ընդամենը

Տեքստերի կոնտենտ անալիզի համար առանձնացվել են
երկու տասնյակից ավելի որակական և քանակական ցուցիչներ19: Դրանք ներկայացված են գծապատկեր 1.3-ում:
Ըստ նախապես կազմված ցուցիչների` տվյալները խմբավորվել և կոդավորվել են կոնտենտ անալիզի մեթոդում կիրառվող կոդավորման երեք ձևերից երկուսով` մինչև տեքստի
մշակումը և հետո: Մշակման ընթացքում կոդավորման տարբերակը չի կիրառվել:
Որպես տեղեկատվության միավորներ ընտրվել են պատկերը, բառը, նախադասությունը, իմաստը:
19

ԲՎ-ն ունի որակական և քանակական տարատեսակներ: Քանակական կոնտենտ անալիզը սահմանվում է տեքստում բովանդակության
որոշակի բնութագրիչների/փոփոխականների կրկնվելու հաճախականությամբ: Որակական կոնտենտ անալիզը թույլ է տալիս եզրահանգումներ
կատարել նույնիսկ բովանդակության որոշակի բնութագրիչի ներկայությամբ կամ բացակայությամբ: Այն ավելի շատ գործ ունի տեքստերի
գաղտնի, ոչ ակնհայտ կողմերի հետ:
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Գծապատկեր 1.3.
Թերթերի նյութերի խմբավորման
և կոդավորման ցուցիչները

Ստացված տվյալները վերջնական կոդավորումից հետո
ներմուծվել են SPSS ծրագրային փաթեթի տվյալների բազա և
վերլուծվել համապատասխան գործիքակազմով:
Հետազոտության

արդյունքները:

Հետազոտության

ար-

դյունքները թույլ են տվել`
•

ամբողջացնել Հայաստանի և սփյուռքի երեք գաղթ-

օջախների կենսակերպն արտահայտող տարբեր կողմերը
(քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, հոգևոր և այլն),
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•

վերհանել հայաստանյան և սփյուռքյան իրականու-

թյան կարևոր փաստերը, իրադարձությունները, հիմնախնդիրներն ու քննարկման թեմաները,
•

արձանագրել միևնույն իրադարձությունների հանդեպ

արձագանքների տարբերություններն ու նմանությունները
Հայաստանում և սփյուռքում,
•

բացահայտել Հայաստանի դերը սփյուռքի և սփյուռքի

դերը Հայաստանի կյանքում,
•

պարզել

Հայաստան-սփյուռք

փոխհարաբերության

զգայական ու ռացիոնալ կողմերը, միավորող և տարանջատող
գործոնները, սիմվոլները, գաղափարները,
•

հասկանալ դրսում ապրող հայերի համար Հայաստա-

նի դերի ընկալումը, այն որպես հայրենիք, տարածք, պետություն, գաղափար կամ միավորող գործոն դիտարկելը,
•

դուրս բերել Հայաստանում ու սփյուռքում հասարա-

կական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ու մշակութային
կյանքի հիմնական դերակատարներին՝ անձանց և կառույցներին,
•

գնահատել պարբերականում քննարկվող հիմնախն-

դիրների, գործող և հիշատակված անձանց ու կառույցների
ներկայացման ուղղվածությունը (դրական, չեզոք կամ համակցված, բացասական),
•

առանձնացնել այս կամ այն թեման, հիմնախնդիրը

բնութագրող բանալի բառերը, որոնք կարող են ազդեցության
ուղղություն ունենալ բազմիցս կրկնվելու պայմաններում,
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•

սահմանել այն դիրքորոշումները, պատկերացումնե-

րը, կարծրատիպերը, որոնք հիմք են դառնում էթնիկ ուղղվածությամբ լեգենդների, գաղափարների, նպատակների
առաջացման համար:
Հետազոտության արդյունքները մեծ կարևորություն ունեն
թե՛ մեթոդաբանության կիրառման փորձի, թե՛ թեմայի շրջանակներում տեսական գիտելիքների ու ակադեմիական հետազոտության իրագործման փորձի և թե՛ կիրառական նշանակության տեսանկյունից:
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Գլուխ II
Հայրենիքի և սփյուռքի մասին
տեղեկատվության բովանդակությունը
Հայաստանի և սփյուռքի հայկական մամուլի ուսումնասիրության կարևորագույն խնդիրը նրա բովանդակության վերլուծությունն է, ինչը հնարավորություն է տալիս հայկական
թերթերի միջոցով հետևել հայրենիքում և սփյուռքում կատարվող գործընթացներին: Թերթերի բովանդակությունը (տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, մշակութային և այլն)
տեղեկատվություն է կրում ազգի ամեն մի հատվածի իրավիճակի, համայնքի ինստիտուցիոնալ կազմավորման ընթացքի, հայրենիքի հետ կապի ամրության և այլնի մասին: Այսպիսով մամուլում արտահայտվող տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս հետևել ազգի ամեն մի հատվածի մեջ
կատարվող գործընթացների դինամիկ պատկերին, որն անհրաժեշտություն է առաջացնում նկարագրել և վերլուծել հայկական թերթերի (անկախ հրատարակման վայրից) տեղեկատվության բովանդակությունը:
Առաջադրված խնդիրը լուծելու համար նախընտրելի է
առաջին հերթին ուսումնասիրել ընտրված թերթերի բովանդակությունը, որի գլխավոր առանցքը հայկական տեղեկատվական դաշտում հայրենիքի և սփյուռքի վերաբերյալ ձևա44

վորվող կարծրատիպերն են: Այն բացահայտելու համար դիմենք Հայաստանի և նրա սահմաններից դուրս հայկական
մամուլում տեղ գտած հայրենիքի ու սփյուռքի մասին տեղեկատվական նյութերի համադրական վերլուծությանը:

Հայրենիքի և սփյուռքի մասին տեղեկատվական
նյութերի համադրական վերլուծություն
Հայաստանի և սփյուռքի հայկական մամուլի ուսումնասիրության խնդիրներից կարևորագույնը հայրենիքի կերպարի
ներկայացման և լսարանի կողմից դրա ընկալման բացահայտումն է: Դրսից (սփյուռքից) և ներսից (ՀՀ) հայրենիքի դիտարկման համեմատական ուսումնասիրումը հայկական մամուլի միջոցով հարուստ և բացառիկ նյութ է, որից կարելի է
դուրս բերել հայրենիքի ընդհանրական և առանձնահատուկ
գծերը, կենսագործունեության ոլորտները, ինստիտուտները,
սեփական վերաբերմունքն ու սփյուռքի համայնքների դիտարկումները, կարևորագույն իրադարձություններն ու դրանց
դինամիկան: Դրանք բացահայտելու նպատակով իրականացվել է թերթերի վերլուծված նյութերի խմբավորում ըստ հետևյալ ոլորտների` քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական,
մշակութային (հոգևոր, կրթություն, գիտություն), բարեգործական, ազգային, իրավական: Թեմաների այս խմբերը ձևավորում են հայրենիքի նկատմամբ առանձնակի դիրքորոշումներ,
իսկ դրանց տարբեր բաղադրամասերի ամբողջությունը ստեղծում է հայրենիքի ընդհանուր կերպարի ուրվագիծը (տե՛ս
գծապատկեր 2.1):
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Գծապատկեր 2.1
Հայրենիքի կերպարի
ձևավորման բաղադրիչները

Հայրենիքի
վերաբերյալ
հայկական
մամուլի
տարածած
տեղեկատվություն

Քաղաքականություն
Մշակույթ
Տնտեսություն
Սոցիալական
ոլորտ
Իրավական դաշտ
Ազգային հարցեր
Բարեգործություն

Հայրենիքի
կերպար

Սփյուռքը, ունենալով ազգային պետություն, իր գոյության
և ազգային ինքնության կարևոր գործոն է համարում հայրենիքի հետ կապը: Սակայն սփյուռքի յուրաքանչյուր համայնք յուրովի է այն կառուցում: Հայաստանի վերաբերյալ մամուլի նյութերում թեմաների վերոնշյալ բաղադրիչների համամասնությունը տարբեր է թե' համայնքների, թե' հայաստանյան մամուլում: Գծապատկեր 2.2-ում ներկայացված է
թերթերի կողմից Հայաստանի վերաբերյալ նյութերի ներկայացման ամբողջությունն ըստ ոլորտների, որոնց մեջ առաջին
և գլխավոր բաղադրիչը քաղաքական կյանքն է:
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Գծապատկեր 2.2.
Հայրենիքի կերպարի բաղադրիչներն
ըստ հայկական մամուլի20

Հատկանշական է, որ Հայաստանի մասին քաղաքական թեմաներն ավելի քիչ ծավալ են զբաղեցնում հայկական մամուլում, քան սփյուռքի թերթերի հրապարակումներում, որոնցից առաջատարը ՌԴ-ն է, ապա` ԻԻՀ-ը և ԱՄՆ-ը: Հայրենիքի
մասին նյութերն առավել համաչափ և ընդգրկուն են բոլոր
ոլորտների համար, այնինչ սփյուռքի տարբեր համայնքներ

20

Այս և հաջորդող գծապատկերներում ու աղյուսակներում ցուցանիշների տեսակարար կշիռների գումարը գերազանցում է 100%-ը, քանի որ
թերթի մեկ նյութի մեջ առանձնացվել են մեկից ավելի թեմաներ:
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առավելապես շեշտադրում են որոշակի ոլորտներ: Օրինակ`
Մոսկվայի հայ համայնքի համար դա ՀՀ տնտեսությունն է,
իսկ Իրանի և ԱՄՆ-ի համայնքի համար` մշակույթը, հոգևոր
կյանքը, կրթությունն ու գիտությունը:
Բոլոր թերթերի համար ազգային հարցերն ու բարեգործությունն ամենաքիչ ներկայացված թեմաներն են: Թեհրանի հայ
համայնքի համար ազգային հարցերի քննարկումը համեմատաբար առավել մեծ տեղ է զբաղեցնում: Գծապատկեր 2.3-ում
ներկայացված է յուրաքանչյուր երկրի հայ մամուլի կողմից
հայրենիքի կերպարի ներկայացման բաղադրիչների համամասնությունը:
Հայերն աշխարհի «ավանդական» կամ «պատմական»
սփյուռք ունեցող ազգերից են: Ի թիվս ձևավորված և կայուն
այլ ինստիտուտների, սփյուռքի համայնքների մեծ մասն ունի
նաև մամուլի պատմական մեծ փորձ, քանի որ ձևավորումից
կարճ ժամանակ անց գրեթե բոլոր համայնքներում ստեղծվել է
հայալեզու պարբերական:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման մեր դարաշրջանում, անկախ դրանց աղբյուրների բազմազանությունից ու տարածման արագությունից, հայկական տեղեկատվական դաշտը շարունակում է ունենալ իր սեփական` հայալեզու և հայկական բովանդակությամբ ԶԼՄ-ները: Նրա կարևորագույն բաղադրիչը սեփական համայնքի և ընդհանրապես
սփյուռքի վերաբերյալ թեմաների համամասնությունն է (տե՛ս
գծապատկեր 2.4):
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Գծապատկեր 2.3
Հայրենիքի կերպարի
բաղադրիչներն ըստ թերթերի
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Գծապատկեր 2.4
Սփյուռքի ներկայացման բաղադրիչներն
ըստ հայկական մամուլի

Սփյուռքի վերաբերյալ հրատարակված նյութերը ցույց են
տալիս, որ, ի տարբերություն Հայաստանի, սփյուռքի կերպարի ընկալման (թե' հայրենիքում, թե' սփյուռքում) կարևոր և
գերակշռող բաղադրիչը մշակույթն է, որին հաջորդում է քաղաքականությունը:
Գծապատկեր 2.5-ում ներկայացված են սփյուռքի ներկայացման թեմաներն ըստ առանձին պարբերականների:
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Գծապատկեր 2.5
Սփյուռքի կերպարի բաղադրիչներն ըստ թերթերի

Գծապատկերում արտահայտված օրինաչափությունները
հաստատում են Ժ. Տոշչենկոյի և Տ. Չապտիկովայի այն միտքը,
որ յուրաքանչյուր սփյուռքի գործունեության 60-70%-ը կողմնորոշված է ազգային-մշակութային խնդիրների լուծմանը:21
Ըստ հայկական մամուլի, սփյուռքի առաջնահերթություննե21
Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И., Диаспора как объект социологического исследования, «Социологические исследования», 1996, № 12, с. 33-42.
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րից են մշակույթը, եկեղեցին ու հոգևոր կյանքը, լուսավորչական, կրթական ու լեզվի հարցերը: Չնայած այս ընդհանրությանը, յուրաքանչյուր համայնք տարբերվում է իր գործունեությամբ և դրանք մամուլում ներկայացնելու համամասնությամբ:

Հայրենիք-սփյուռք փոխհարաբերությունների
արտացոլումը մամուլում
Սփյուռքի և հայրենիքի փոխհարաբերությունները կարող
են ունենալ բավականին տարբեր արտահայտություններ ու
շոշափել կենսագործունեության բազմազան ոլորտներ: Այդ
հարաբերությունների մոտիվացիայի հիմքը ազգային ինքնագիտակցությունն է, սեփական ընդհանրության և ամբողջականության զգացումը, ազգի բոլոր հատվածների միջև համերաշխության անհրաժեշտությունը: Դրանք առավել ցայտուն կարող են արտահայտվել հայկական մամուլում զետեղված այն
տեղեկատվությունում, որը վերաբերում է հայրենիք-սփյուռք
հարաբերություններին: Հասկանալի է, որ սեփական և օտար
միջավայրում տպագրվող թերթերում այդ հարաբերությունների մասին տեղեկատվության ուսումնասիրությունը կարող
է օգտակար լինել ազգային միասնության, համախմբվածության աստիճանի պարզաբանման գործում:
Ուսումնասիրված մամուլի ողջ նյութերի մեջ հայկական
թեմաների (ՀՀ-ին, ԼՂՀ-ին, սփյուռքին, ընդհանրապես հայությանը վերաբերող նյութեր) տեսակարար կշիռն ընդհանուր
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առմամբ կազմում է ճնշող մեծամասնություն. բոլոր թերթերի
նյութերի ընդհանուր քանակի 70,9%-ը հայկական թեմաներով
են (տե'ս գծապատկեր 2.6):
Գծապատկեր 2.6
Հայկական թեմաների տեսակարար
կշիռը հայկական չորս թերթերում

Սակայն այս ցուցանիշը բավականին տարբեր է յուրաքանչյուր թերթի համար: Այսպես, ողջ նյութերի մեջ հայկական
թեմաներով հոդվածների քանակով առաջատարը «Առավոտն»
է (ՀՀ), ապա` «Ասպարեզը» (ԱՄՆ), «Ալիքը» (ԻԻՀ), «Ноев Ковчег»ը (ՌԴ) (տե'ս գծապատկեր 2.7):
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Գծապատկեր 2.7
Հայկական թեմաների ծավալը մամուլում

Այս տվյալները ցույց են տալիս, որ «հայկական» թեմաների
ներկայացման քանակական տարբերակումը ամեն մի թերթում կախված է մի շարք գործոններից: Հայաստանում, բնականաբար, տեղեկատվության ճնշող մեծամասնությունը հայկական թեմաներով է: Սակայն ավանդական և ինքնուրույնություն ունեցող հայ համայնքները (Թեհրան, Լոս Անջելես)
ավելի շատ են անդրադառնում ազգային

թեմաներին, քան

Մոսկվայի համայնքի պարբերականը:
Տարբեր գործոնների դերը թերթերի հայկական թեմաների
արծարծման օրինաչափության մեջ հասկանալու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ դրան վերաբերող տեղեկատվության տիպաբանությանն ըստ թեմաների ընդգրկման շրջա54

նակների: Տրամաբանական է, որ նախ և առաջ պետք է տիպաբանել հոդվածների ուղղվածությունն ըստ լուսաբանման
օբյեկտի`Հայաստանի Հանրապետություն, սփյուռք, Հայաստանի Հանրապետություն-սփյուռք, Հայաստանի Հանրապետություն-միջազգային,

սփյուռք-բնակության

երկիր

(տե'ս

գծապատկեր 2.8): Թեմաների այսպիսի ստորաբաժանումը
հնարավորություն կտա ընկալել ընդհանուր` համահայկական և առանձնահատուկ` ազգի առանձին հատվածի վերաբերմունքը ազգային առանցքային խնդիրներին:
Նշված խնդիրը պարզաբանելու համար դիմենք յուրաքանչյուր պարբերականի «ազգային բնույթի» մասին վերևում բաղդատված թեմատիկ կառուցվածքի վերլուծությանը:
Մոսկովյան հայկական թերթի վերլուծությունը ցույց տվեց,
որ այն մյուս համայնքային թերթերի համեմատ ամենաքիչն է
անդրադարձել ազգային թեմաներին: Սակայն այդ նյութերի
ճնշող մեծամասնությունը վերաբերում է Հայաստանին: Իրենց
համայնքի, սփյուռքի և հայրենիք-սփյուռք փոխհարաբերությունների մասին նյութերը ամերիկահայ և իրանահայ համայնքային թերթերի համեմատ կրկին ամենաքիչն են:
Հատկանշական է, որ թեմաների ընդգրկվածության առումով բավականին նման ցուցանիշներ ունի Միացյալ Նահանգների և Իրանի հայկական մամուլը: Նրանք առավելապես անդրադարձել են Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը,
միջազգային հարաբերություններին, ապա` Հայաստանի ներքին քաղաքական խնդիրներին: Հատկանշական է, որ այս երկու երկրների համայնքային մամուլը ավելի շատ կարևորել է
հայ համայնքի և տվյալ պետության ու ինստիտուտների հետ
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փոխհարաբերությունները, քան հենց բուն համայնքի գործունեությունը:
Գծապատկեր 2.8
Հայկական մամուլի թեմաներն
ըստ ընդգրկման շրջանակի

Թե' Հայաստանի և թե' սփյուռքի հայ համայնքների թերթերի թեմաների մեծամասնությունը վերաբերում է Հայաստանին, ապա` սփյուռքին: Բոլոր թերթերն ամենից քիչ անդրադարձել են hայրենիք-սփյուռք հարաբերություններին:
Մոսկվայի հայ համայնքը ներկայացնող պարբերականի
հայկական թեմաներով նյութերի ճնշող մեծամասնությունը
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վերաբերում է Հայաստանին: Հայրենիք-սփյուռք թեմաների
համամասնությունը ՌԴ հայկական թերթում ներկայացված է
գծապատկեր 2.9-ում:
Գծապատկեր 2.9
Հայրենիք-սփյուռք թեմաների
համամասնությունը «Ноев Ковчег»-ում

Սակայն, ի տարբերություն հայկական մյուս համայնքների
թերթերի, «Ноев Ковчег»-ն ավելի շատ անդրադարձել է Հայաստանի ներքին խնդիրներին (61,0%), քան նրա արտաքին
քաղաքականությանն ու միջազգային հարաբերություններին
(50,1%): Սփյուռքի մասին տեղեկատվությունն առավելապես
վերաբերում է տվյալ համայնքին և ընդհանրապես սփյուռքին
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(17,8%): Բնակության երկրի հետ Ռուսաստանի և, մասնավորապես Մոսկվայի հայ համայնքի հարաբերությունների մասին նյութերը պարբերականի ընդհանուր ծավալում աննշան
են` 5,0% (ի տարբերություն Լոս Անջելեսի և Թեհրանի մամուլի, որտեղ տվյալ երկրի հետ համայնքի հարաբերություններին
անդրադարձը մի քանի անգամ ավելին է): Բուն հայրենիքսփյուռք հարաբերությունների վերաբերյալ նյութերը, ինչպես
ուսումնասիրված բոլոր թերթերում, ամենասակավաթիվն են
(3,9%):
Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի պարբերականը, մեծ
տեղ հատկացնելով հայրենիքի մասին տեղեկատվությանը,
որպես կայացած համայնքի ԶԼՄ, նյութերի մեկ երրորդը նվիրել է համայնքային խնդիրների, իրադարձությունների և
սփյուռքի հիմնահարցերի լուսաբանմանը (տե՛ս գծապատկեր
2.10):
«Ասպարեզում» Հայաստանի վերաբերյալ թեմաների մեծ
մասը (51,0%) վերաբերում է երկրի միջազգային հարաբերություններին ու արտաքին կապերին: Բուն հայաստանյան
խնդիրները կազմում են ողջ նյութերի 22,9%-ը: Համայնքի ներքին խնդիրներն ու իրադարձությունները և բնակության երկրի
հետ հարաբերությունները հավասարապես լուսաբանվել են
այս պարբերականի համարներում (համապատասխանաբար`
17,8% և 16,4%): Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները կազմել են թեմաների ընդամենը 6,0%-ը:
Հայրենիք-սփյուռք թեմաների համամասնության առումով
Թեհրանի հայ համայնքը ներկայացնող «Ալիք» թերթը բավականին նման է «Ասպարեզին» (տե՛ս գծապատկեր 2.11):
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Գծապատկեր 2.10
Հայրենիք-սփյուռք թեմաների
համամասնությունը «Ասպարեզում»

Գծապատկեր 2.11.
Հայրենիք-սփյուռք թեմաների
համամասնությունը «Ալիքում»
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Փոքր տարբերությամբ, սակայն «Ալիքը» ամենաշատն է կարևորել հայրենիքի և սփյուռի փոխադարձ կապը: Այն կազմել է
թեմաների 8,9%-ը: Ըստ նյութի առանձնացված մյուս շրջանակների Թեհրանի հայկական թերթն ունի հետևյալ պատկերը. ՀՀ-միջազգային հարաբերությունների թեմաները կազմել են 52,6%, Հայաստանի վերաբերյալ թեմաները` 22,2%, համայնք-բնակության երկիր փոխհարաբերությունները` 17,7%,
ներհամայնքային կյանքն ու սփյուռքը` 15,9%:
Հայաստանում տպագրվող թերթում, բնականաբար, հայկական թեմաներով գրեթե ողջ նյութերը վերաբերում են Հայաստանին: Սփյուռքի մասին թեման ողջ ծավալի մեջ գրեթե
աննշան է (տե՛ս գծապատկեր 2.12):
Գծապատկեր 2.12
Հայրենիք-սփյուռք թեմաների
համամասնությունը «Առավոտում»
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Հայկական մամուլում զետեղված նյութերի կառուցվածքն
ըստ

բաղկացուցիչ թեմաների բավականին դինամիկ է և

կախված է թե' ՀՀ-ում, թե' սփյուռքում տեղի ունեցող իրադարձություններից: Այդ դինամիկան ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր թերթում ժամանակի ընթացքում տեղի են ունեցել
կառուցվածքային փոփոխություններ և տարբեր թեմաներին
անդրադառնալու առանձնակի միտումներ:
Գծապատկեր 2.13
Հայկական թերթերում արծարծվող
թեմաներն ըստ տարիների

Առանձնացնենք այն, որ բոլոր թերթերի համար քաղաքական թեմաներն առաջնային են, քանի որ վեց տարվա ընթաց61

քում բարձր տոկոս կազմելով անփոփոխ են մնացել: Երկրորդ
կարևոր թեմաների խումբը մշակույթն է, հոգևոր կյանքը,
եկեղեցին, կրթությունն ու գիտությունը: Այս թեմայի առաջատարը «Ալիքն» է, ապա` «Ասպարեզն» ու «Ноев Ковчег»-ը:
«Առավոտն» ամենաքիչն է լուսաբանել: Տնտեսական ու սոցիալական թեմաներն առավելապես լուսաբանվել են ՀՀ և ՌԴ
թերթերում: Իրավական հարցերը առավել մտահոգիչ են Հայաստանում:
Գծապատկեր 2.14
Թեմաների տեսակարար
կշիռն ըստ թերթերի
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Գծապատկեր 2.15
Հայրենք-սփյուռք առնչությունների բաղադրիչներն
ըստ հայրենիքի և սփյուռքի հայ մամուլի

Նախորդող մասում շարադրվեց թերթերի կողմից հայրենիքի և սփյուռքի ներկայացման բնույթը, որտեղից պարզ դարձավ, որ հայրենիքն առավելապես ներկայացվում է քաղաքական, իսկ սփյուռքը` մշակութային ասպեկտով:
Հայրենիք-սփյուռք կապի մեջ ՀՀ, ԱՄՆ և ԻԻՀ թերթերը
կրկին կարևորում են մշակութային բաղադրիչը: Սակայն
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Մոսկվայի հայկական պարբերականը այդ փոխհարաբերությունը ներկայացնում է գլխավորապես քաղաքական կողմով:
Այսպիով, հայրենիք-սփյուռք առնչություններն ըստ թեմաների բավականին տարբերվում են յուրաքանչյուր համայնքի և
Հայաստանի մամուլի պատկերում:
Հայաստանը ուշադրության կենտրոնում է, սակայն համայնքը որքան ուժեղ և ավանդական է, այնքան ինքնուրույն է
ու ավելի շատ է կարևորում համայնքային կյանքը և կապը
հայրենիքի հետ:
Գծապատկեր 2.16
Հայրենիք-սփյուռք
առնչություններն ըստ թեմաների
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Աղյուսակ 2.1
Հայաստանի, սփյուռքի և հայրենիք-սփյուռք
փոխհարաբերությունների
համամասնությունն ըստ երկրների

Երկիր
ՀՀ
ԱՄՆ
ՒՒՀ
ՌԴ

Մամուլի նյութերի ուղղվածություն
ՀայրենիքՀայրենիք
Սփյուռք
սփյուռք
113,0%
1.7%
1.6%
73.9%
34.2%
6.0%
74.8%
33.6%
8.9%
111.1%
22.8%
3.9%

Գծապատկեր 2.17
Հայրենիք-սփյուռք առնչությունների մոդելը
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Ինչպես երևում է ներկայացված մոդելում, հայրենիքսփյուռք առնչությունները մամուլում ներկայացված են անհամաչափ. համայնքային թերթերի բովանդակության մեջ գերակշռում են Հայաստանի վերաբերյալ հոդվածները, հետևաբար
հայրենիքը սփյուռքի համար ամենակարևորն է, այնինչ հայաստանյան լրատվական դաշտում սփյուռքի մասին անդրադարձն աննշան է: Մյուս կողմից, համայնքների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ կայացած ինստիտուտներ ու ներքին
կյանք ունեցող, կազմակերպված համայնքն ավելի շատ է
քննարկում ու կարևորում իր խնդիրները, որոնք տեղ են
գտնում մամուլում:
Այսպիսով, Հայաստանը և նրան առնչվող իրադարձությունները հայկական տեղեկատվական դաշտի կենտրոնում
են, որի շուրջը ձևավորվում է համայնքային և համահայկական թեմաների շերտ: Հայրենիքը սփյուռքի կենտրոնն է, ազգային համախմբման, ինքնության պահպանման, համընդհանուր հայկական տարածքի ձևավորման կարևորագույն գործոնը:
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Գլուխ III
Համազգային իրադարձությունների
լուսաբանումը ՀՀ-ում և սփյուռքում
Յուրաքանչյուր ազգի համախմբման և միասնականության
նախապայմաններից մեկը պատմական իրադարձություններին անդրադարձն է: Այս հայտնի փաստի համատեքստում
հատուկ կարևորություն են ստանում պատմական նվաճումները կամ եղերական իրադարձությունները, որոնց անդրադառնալը նպաստում է պետության, ազգերի, սոցիալական և
դեմոգրաֆիկ խմբերի ամբողջականության ընկալմանը:
Ազգային իրադարձություններն էլ ավելի են կարևորվում
հատկապես հայրենիք-սփյուռք փոխհարաբերությունների տեսանկյունից, քանի որ նպաստում են դրանց ամրապնդմանն
ու ազգի ամբողջական կերպարի ընկալմանը: Այս տեսակետից հայության յուրաքանչյուր հատվածի համար կարևորագույն նշանակություն ունեն երկու բախտորոշ իրադարձություններ, որոնցից առաջինը կապված է անցյալի` 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության, իսկ երկրորդը` այսօրվա` ղարաբաղյան խնդրի հետ: Ծանր և ցավալի կորուստների երկարատև
շղթայի մեջ Մեծ եղեռնը ազգի ողբերգական ճակատագրի
գագաթնակետն է, իսկ Արցախի հարցը` կորուստներից ձերբազատվելու և պատմական արդարության վերականգնման
հնարավորություն: Բնականաբար այս երկու կարևորագույն
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իրադարձությունները պետք է արտացոլվեին ՀՀ-ի և սփյուռքի
այսօրվա կյանքում ու մամուլում: Վերջինիս վերլուծությունը
որոշակի պատկերացում է տալիս Հայաստանում և սփյուռքում կատարվող գործընթացների մասին, որոնց վրա մեծ ազդեցություն են թողնում վերոհիշյալ իրադարձությունները:

Պատմական հիշողություն
և էթնիկ մոբիլիզացիա:
Ցեղասպանություն
1915 թ. Հայոց ցեղասպանությունը մեր նորագույն պատմության մեջ զբաղեցնում է առանձնակի տեղ և համարվում
ազգային միասնականությանը նպաստող կարևորագույն գործոն, քանի որ հենց դրա հետևանքով ջարդերից մազապուրծ
ու հայրենազուրկ ազգից առաջացավ սփյուռքը: Համազգային
այս ողբերգությունը դրոշմվել է ոչ միայն վերապրածների,
այլև սերունդների հիշողության մեջ:
Պատմական հիշողությունը պարունակում է բազմաթիվ
իրադարձություններ, և այդ համատեքստում ազգի մի ստվար
մասի ոչնչացումը և հայրենիքի կորուստն առաջացրել են բազում խնդիրներ, որոնց լուծումը պայմանավորված է վերջին
հարյուրամյակում հայության շուրջը ծավալված սոցիալական
և քաղաքական գործընթացներով: Դրանց հետևանքով առաջացան բազմաթիվ համայնքներ, որոնց ղեկավարները ճիգեր
են գործադրում այլազգի միջավայրում հայ էթնիկության
պահպանման, ազգային պետության անվտանգության, հասցված վնասի փոխհատուցման համար: Հարկ է նշել, որ Ցեղա68

սպանության հիշողության, դրա մասին տեղեկատվության
ձևավորման ու տարածման պահանջը համազգային համատեքստում հիմնված է ինչպես հոգեբանական բարդույթների,
այնպես էլ քաղաքական նկրտումների վրա:
Առհասարակ պատմական հիշողությունը «ազգային ինքնության» անկյունաքարերից է: Այս առումով տեղին է Է. Սմիթի այն միտքը, որ «մարդու ինքնության հիմնական տարրը հիշողությունն է, անցյալի հետ անձնական կապի գիտակցումը»:22 Ենթադրվում է, որ ազգի պատմական հիշողությունը
ձևավորվում է անցյալի իրադարձությունների ընթացքի գրանցման միջոցով, որոնք միատեսակ լինել չեն կարող: Դրանց մի
մասը հետագայում որակվում է որպես առավել մեծ, արտակարգ նշանակության իրադարձություն և ազգի կողմից դառնում ընկալված ու սեփական: Ակնհայտ է, որ նմանատիպ
դեպքերն են ձևավորում կոլեկտիվ հիշողությունը, որը ոչ միայն համընդհանուր ցավ է, այլև նշվում է համատեղ:23 Այս
պարագայում, ըստ երևույթին, անհրաժեշտ է ուշադրություն
դարձնել ազգային դիմագիծը պահպանող ինստիտուտների և
ավագ սերնդի համար նշանակալի դեր ունեցող իրադարձությունների փոխհարաբերությունների առանձնահատուկ կողմերին:
Ազգի պատմությունը չի կարող ո'չ մոռացվել և ո'չ էլ անհետանալ հատկապես այն դեպքում, երբ կան ինչպես փաստագրական վկայություններ, այնպես էլ ականատեսների հի-

22
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Anthony D. Smith, Myths and Memories, p. 208:
Հ. Մարության, Հիշողության դերը ազգային ինքնության կառուցված-

քում. Տեսական հարցադրումներ, Եր., 2006, էջ 47:
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շողություններ, որոնք սերնդեսերունդ փոխանցվում են: Ընդ
որում` այս տեղեկատվության փոխանցումը յուրաքանչյուր
հայկական միջավայրում տեղի է ունենում ուղղակիորեն:
Հարկ է նաև հիշել, որ սփյուռքի ճնշող մեծամասնությունը և
ՀՀ-ի բնակչության մեծ մասն այդ տեղեկատվության կրողներ
են, որոնց համար Ցեղասպանության փաստը խիստ հետևողական խնդիր է: Այսպես` Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 30 տարվա (1976-2005 թթ.) լոնգիտյուդ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութերում ՀՀ-ի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը` անկախ տարիքից, սեռից,
սոցիալական կարգավիճակից, բնակության վայրից, եղեռնը
մատնանշել է որպես հայոց պատմության կարևորագույն
իրադարձություն:24 Նմանատիպ պատկեր են ցույց տալիս նաև
Վրաստանում, Ռուսաստանում, Ուզբեկստանում և այլ երկրներում բնակվող հայերի միջավայրում կատարված էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունները:25
Այսպիսով, Հայոց ցեղասպանության հիշողությունը ապրում է ազգի հետ և նրա զարգացման փուլերի առանձնահատկություններին զուգահեռ նոր հնչեղություն ստանում: Այս
պարագայում անհրաժեշտ է պարզաբանել այդ իրադարձության հետ կապված այսօրվա գործընթացները, հասկանալ
դրա դերը ազգային ինքնագիտակցության ամրապնդման, ազգի տարբեր հատվածների համախմբման գործում:
24

Հ. Մարության, Հիշողության դերը ազգային ինքնության կառուցվածքում. Տեսական հարցադրումներ, Եր., 2006, էջ 47:
25
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի
բաժնի արխիվ, п. № 11:
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Եղեռնը անմիջականորեն կապվում է իր վերաբերյալ նորովի «արտադրվող» և «բազմացվող» տեղեկատվությանը: Հայկական պարբերականներում զետեղված նյութերը դառնում են
կոնկրետ և ներկայացուցչական հենք, որը հնարավորություն է
տալիս կատարել հայերի ժամանակակից պատկերացումների, գաղափարական կլիշեների, դատողությունների բովանդակային վերլուծություն:
Այս կապակցությամբ հարկ է նշել, որ անցյալի դեպքերն
այսօր մեկնաբանվում ու ներկայացվում են ինչպես արդեն
ավանդական դարձած կարծրատիպերի, այնպես էլ ներկա
քաղաքական իրավիճակի հիման վրա: Ազգային պատմության վերաիմաստավորումը շատ հաճախ կատարվում է քաղաքականացման միջոցով` որպես պատասխան ռեակցիա
այս կամ այն իրադարձությանը, որի շուրջը ձևավորվում են
նոր կարծրատիպեր, և սկսվում է գաղափարական նորարարացում ու պայքար: Այդ գործընթացը իրականանում է
աստիճանաբար և տարբեր ձևերով, ինչպես օրինակ` քաղաքական ուժերի, ԶԼՄ-ների միջոցով և այլն:
Պատմական իրադարձության մեկնաբանման ուղղվածությունը, ներկայացման ձևերը պայմանավորված են ազգի զարգացման ընթացքով և արտահայտվում են ձևավորված շահերի, նպատակների հիման վրա: Այդ առումով Ցեղասպանության հետ կապված դեպքերի վերաիմաստավորման ու վերարտադրման առավել տարածված ձևերից են ԶԼՄ-ները,
հատկապես թերթերը: Վերջիններիս միջոցով տարածվող տեղեկատվությունը հանրությանը բավականին մատչելի է և
կրում է քաղաքական գաղափարներ:
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Հիշողության թարմացումը թերթերում իրականանում է
պարբերաբար, կապվում այս կամ այն թեմաների, ասոցացվում այս կամ այն իրադարձության հետ: Այդ օրինաչափությունները պարզորոշ արտահայտվում են հայկական մամուլում եղեռնին առնչվող թեմաների արծարծման ժամանակ:
Այսպես, դրան անդրադարձող թեմաները հայ մամուլում անընդհատ քննարկվում են: Այդ հոդվածներն ունեն տրամաբանական-բովանդակային կառուցվածք, որը բաղկացած է հետևյալ ենթաթեմաներից` Ցեղասպանության մասին տեղեկատվության տարածմանը, դրա ճանաչմանն ուղղված հոդվածներ, Ցեղասպանությանը նվիրված գործողությունների վերաբերյալ ու Ցեղասպանության պատճառով կրած կորուստների
փոխհատուցման հոդվածներ, դրա հետ կապված իրավական
կողմի դիտարկում, և վերջապես Ցեղասպանության համատեքստում հայ-թուրքական հարաբերությունների քննարկում:
Ըստ էության այս մասնաբաժանումը բավականին տրամաբանական է, քանի որ ողջ հայությունը կրում է 1915 թ. հետևանքները: Բնականաբար այդ իրադարձությունը դառնում է
այն առանցքը, որի շուրջը համախմբվում են այլ թեմաներ`
ենթադրելով նշյալ ուղղվածությունների հաջորդականությունը:
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Գծապատկեր 3.1
Ցեղասպանությանը նվիրված հոդվածների
ընդհանուր թվի մեջ ենթաթեմաների բաշխվածությունը

Վերևում ներկայացված գծապատկերից երևում է, որ
ուսումնասիրվող տարիներին առավել կարևորվում էին հայթուրքական հարաբերությունների ընթացքը (37%), Ցեղասպանության ճանաչումը (32%) և դրան միտված գործողությունների համակարգը (20%): Այս եռաչափ կառուցվածքից ածանցվում են նաև փոխհատուցման (1%), իրավաբանական կողմի
(2%) և տեղեկատվական թեմաները (8%): Վերջին երեք թեմաներին վերաբերող այդպիսի ցածր ցուցանիշները վկայում են
հայ իրականության մեջ հետևյալ երևույթների մասին: Այսպես՝ տեղեկատվության տարածման անհրաժեշտությունն այնքան էլ հրատապ չէ այն պարզ պատճառով, որ եղեռնի մասին
ողջ ազգը տեղեկացված է: Անդրադարձը այդ թեմային լինում է
այն ժամանակ, երբ ի հայտ են գալիս նոր փաստեր: Իսկ
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փոխհատուցման ու դրա հետ կապված իրավաբանական կողմի բարձրաձայնումը բավականին նոր երևույթ է և դեռ չի
արմատացել հայ հասարակական գիտակցության մեջ: Հասկանալի է, որ այս երկու թեմաները ներկա պարագայում ենթադրում են պայքարի հաջորդ փուլը և կարող են ի հայտ գալ
միայն Ցեղասպանության ճանաչումից հետո:
Դիտարկումներն ընթանում էին այն ժամանակահատվածում, երբ ուշադրության կենտրոնում էին հայ-թուրքական
համաձայնագրերը, որոնց արձագանքեցին Հայաստանի և
հատկապես սփյուռքի թերթերը: Այդ իսկ պատճառով հայթուրքական հարաբերությունների հարցն առաջին հերթին
կրեց Ցեղասպանության դրոշմը, և պատահական չէ այդ իրադարձությանը բուռն արձագանքն ու դրանից բխող մյուս թեմաների բարձրաձայնումը` Ցեղասպանության ճանաչում (32%)
և դրան միտված գործողությունների համակարգ (20%): Կարելի է ասել, որ այս վերջին երկու թեմաներն առանցքային են և
մեծ կարևորություն են ստանում թե՛ սփյուռքում, թե՛ ՀՀ-ում,
իսկ մնացած թեմաները ուղղակի ածանցվում են դրանցից:
Հարկ է ևս մեկ անգամ նշել, որ ուսումնասիրությունն ընդգրկած ժամանակահատվածը համընկնում է այս թեմաների
ակտուալացման շրջանի հետ, ինչից հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր գործողություն` կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, որպես ռեֆլեքսիա մշտապես Ցեղասպանության հարցի բարձրացում է առաջ բերում: Այս առանցքի
վրա էլ կառուցվում են հայ հասարակական գիտակցության
կողմից ընկալելի և պահանջարկ ունեցող թեմաներ, որոնք

74

տարածվում են համայնքային և հայաստանյան պարբերականների միջոցով:
Եղեռնի թեման յուրաքանչյուր թերթում առանձնանում է իր
գաղափարական ուղղվածությամբ: Հատկանշական է, որ հայաստանյան թերթում այն հիշատակվում է հիմնականում
քաղաքական, իսկ սփյուռքի թերթերում` հատկապես մշակութային և իրավական համատեքստում:
Նկատվում է Ցեղասպանությանը նվիրված հոդվածների
արտահայտված անընդհատություն և նմանություն: Այդ հոդվածները, անկախ երանգավորումից, առաջին հերթին ունեն
տեղեկատվական միտում և հայ հասարակությանը միշտ հիշեցնում են հարցի հրատապության մասին: Պատահական չէ,
որ հայկական մամուլում, անկախ հրատարակման և տարածման միջավայրից, վերոհիշյալ թեմաների արծարծման դինամիկան հատկապես բարձրանում է ամեն տարվա ապրիլին`
կապված Եղեռնի օրվա հիշատակման հետ: Սրանով կարելի է
որոշել, թե համայնքը ինչպես է արձագանքում այն իրադարձություններին, որոնք իրականանում են Հայաստանում և դրա
սահմաններից դուրս: Օրինակ` սփյուռքում այդ ժամանակ
կտրուկ աճում է Եղեռնի միջոցառումներին նվիրված և դրամատիկ բնույթ կրող հոդվածների թիվը:
Եթե անդրադառնանք այս թեմաների բաշխվածությանն
ըստ թերթերի` ապա կունենանք հետևյալ պատկերը (գծապատկեր 3.2.):
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Գծապատկեր 3.2
Ցեղասպանության հետ կապված թեմաների
բաշխվածությունը յուրաքանչյուր
հետազոտված թերթում (տոկոսներով)

Բերված դինամիկ շարքից երևում է, որ Ցեղասպանության
թեմայի արծարծման բնույթով «Առավոտ» և «Ноев Ковчег»
թերթերն

ակնհայտ

նմանություն ունեն և տարբերվում են

իրար նման «Ասպարեզ» և «Ալիք» թերթերից:
Ցեղասպանության Ճանաչմանը վերաբերող հոդվածները
վերջին երկու թերթերում առաջնահերթ տեղ են գրավում, ինչը
կարելի է բացատրել դրանց` «ազգային» բնույթ ունեցող տեղեկատվության տարածման գործառույթով, որի նպատակը հա76

ջորդական քայլերով մեկ պահանջի շուրջը համայնքի համախմբումն է:
ՀՀ-ում և ՌԴ-ում առավել ակտուալ է նշված համատեքստում հայ-թուրքական հարաբերությունների դիտարկումը, և
ապա միայն` Ցեղասպանության ճանաչումը:
Գծապատկեր 3.3
Ցեղասպանությանն առնչվող թեմաների
արծարծման ինտենսիվության դինամիկան
ըստ հետազոտման տարիների
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Տարիների ժամանակագրական կտրվածքով, բնականաբար, փոխվում է թեմաների դինամիկ պատկերը` կապված թե՛
տվյալ երկրում տիրող քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական
վիճակի, թե՛ սերունդների փոփոխության և թե՛ հասարակական նպատակների վեկտորների հետ:
Ինչպես երևում է՝ Ցեղասպանության ճանաչման թեմայի
դինամիկան

2005-2007 թթ. բոլոր թերթերում բավականին

սինխրոն կերպով անկում է ապրում (38-23%), որը նկատվում
է նաև գործողություններին ուղղված թեմաների արծարծման
մեջ (31-12%): Դրա փոխարեն վերընթաց է նկատվում
2008-2010 թթ.` հայ-թուրքական փոխհարաբերությունների հետ
կապված (21-52%): Սրա բացատրությունն այն է, որ 2009
թվականից հայ-թուրքական արձանագրությունների առնչությամբ հասարակության մեջ հանդուրժողականություն և հարաբերություններ հաստատելու պատրաստակամություն սերմանելու անհրաժեշտություն է առաջանում: Սա իհարկե,
անհնարին կդառնար, եթե ակտուալ պահվեր Ցեղասպանության ճանաչման հարցը, քանի որ հայ-թուրքական առանց այդ
էլ լարված հարաբերություններում երկու կողմից անհանդուրժողականության նոր ալիք կբարձրանար: Նման համատեքստում փոխհատուցման մասին խոսելն ավելորդ է, քանի որ այն
ևս կարող է խոչընդոտել երկու երկրների հարաբերություններին:
Եղեռնի հետ կապված տեղեկատվության և պահանջատիրության իրավաբանական խնդիրներն արտահայտող թեմաների անփոփոխ դինամիկան կարելի է բացատրել այդ հարցերի բարձրացման ու քննարկման
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ռազմավարական նշա-

նակությամբ: Եթե թերթերում իսպառ բացակայեին Եղեռնը
հաստատող վկայությունների և իրավական պատասխանատվության թեմաները, ապա հասարակության վրդովմունքը
հատկապես սփյուռքում դժվար կլիներ կասեցնել: Բացի դրանից սրանք այն խնդիրներն են, որոնք ունակ են զգոն պահելու
հասարակական կարծիքը:
Աղյուսակ 3.1
Ցեղասպանության թեմաների բաշխվածության քանակական
ցուցանիշները վեց տարիների կտրվածքով (տոկոսներով)

ԹԵՄԱՆԵՐ
Ցեղասպանության
ճանաչման մասին
Հայ-թուրքական
փոխհարաբերությունների մասին
Ցեղասպանության
կորստի փոխհատուցման մասին
Ցեղասպանության
իրավաբանական
կողմի մասին
Տեղեկատվություն
Ցեղասպանության
մասին
Ցեղասպանության հետ
կապված
գործողությունների մասին

2005թ.

2006թ.

2007թ.

2008թ.

2009թ.

2010թ.

38

33

35

35

28

23

21

11

24

24

34

52

1

3

1

-

1

-

3

3

6

2

2

4

6

17

11

11

10

9

31

33

23

25

17

12
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Եթե փորձենք յուրաքանչյուր թեմայի մեջ դիտարկել առանձին ուղղվածություններ, ապա առաջին՝ Ցեղասպանության
ճանաչման թեմայում առանձնանում են հետևյալ երեք ուղղությունները` այլ երկրների կողմից Ցեղասպանության ճանաչում, դրան ուղղված ջանքերի գնահատում սփյուռքի կողմից և
սփյուռքի ջանքերն այդ գործում:
Երկրորդ թեման արտահայտում է հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման ընթացքը: Այստեղ հաճախ հանդիպող թեմաներն են՝ Հայաստան-Թուրքիա փոխհարաբերությունների տարբեր կողմերը, սփյուռքի վերաբերմունքը հայթուրքական արձանագրություններին, ինչպես նաև Թուրքիայի հակահայկական քաղաքականությունը:
Երրորդ թեմայում առանձնանում են ֆինանսական և տարածքային փոխհատուցման հոդվածները: Վերջինիս իրավական կողմը հիմնականում արտահայտվում է Ցեղասպանության հարցը բարձրաձայնող կամ ժխտումը դատապարտող և
այլ նմանատիպ թեմաներում:
Առանձնահատուկ կարևորություն են ստանում հատկապես այդ ոճրագործության մասին տեղեկատվության տարածման խնդիրները, որոնք ներառում են վավերագիր փաստաթղթերի, նյութերի, վկայությունների մասին հոդվածներ, Ցեղասպանության մասին միջազգային ԶԼՄ-ների հրապարակումներ, ազգային-հասարակական գործիչների ելույթներ, դասախոսություններ և այլն: Վերջին թեմայում տեղ գտած հոդվածները ընդգրկում են հետևյալ՝ Ցեղասպանության զոհերի
հիշատակին նվիրված հուշարձանների, ՀՀ-ում և սփյուռքում
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դրա վերաբերյալ միջոցառումների, ֆիլմերի մասին հոդվածներ:
Հաշվի առնելով Մեծ Եղեռնի կարևոր նշանակությունը ազգի հետագա զարգացման գործում` անհրաժեշտ է հասկանալ,
թե ինչպիսի պատմական հայեցակետերով են բնորոշվում
ներկայումս դրան նվիրված թեմաները:
Վերլուծված թերթերում հոդվածների բովանդակության մեջ
ընդհանուր առմամբ տարբերակվել է երեք ժամանակագրական կտրվածք: Առաջին` Ցեղասպանության փաստը շոշափող
հոդվածներ` կապված ներկայումս կատարվող իրադարձությունների հետ, երկրորդ` հոդվածներ, որոնցում անդրադարձ
է կատարվում անցյալին, և որոնք այս կամ այն կերպ կապված
են այդ իրադարձությունների հետ, և երրորդ` հոդվածներ,
որոնցում խոսվում է ապագա գործողությունների մասին:
Վերոնշյալ ժամանակային այսպիսի բաժանման դեպքում
ակնհայտ են դառնում մի շարք օրինաչափություններ, օրինակ,

իրադարձային

հոդվածների

մեջ

առավել

հաճախ

կրկնվում են հայ-թուրքական և Եղեռնի ճանաչման, ապա`
դրան ուղղված գործողությունների մասին թեմաները: Այս
պարագայում որոշակի նմանություն է նկատվում «Առավոտում» և «Ноев Ковчег»-ում, որտեղ հայ-թուրքական հարաբերությունների քննարկման միտվածությունը կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ այս թերթերը հիմնադրվել են հետխորհրդային երկրներում և ունեն որոշակի
քաղաքական նմանություն:
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Գծապատկեր 3.4
Ներկայումս կատարվող իրադարձություններ
կապված Ցեղասպանության հետ
Թերթերի

Թեմա

Թեմա

Թեմա

անվանում

(տոկոսներով)

(տոկոսներով)

(տոկոսներով)

Առավոտ

փոխհարաբերություն-

Ցեղասպանության

Գործողություն-

ճանաչում (18)

ներ (15)

Հայ-թուրքական
ներ ( 56)
Ասպարեզ

Ալիք

փոխհարաբերու-

ճանաչում (41)

թյուններ ( 22)
Հայ-թուրքական

Ցեղասպանության

փոխհարաբերու-

ճանաչում (37)
Հայ-թուրքական

Ноев Ковчег

Հայ-թուրքական

Ցեղասպանության

փոխհարաբերու-

թյուններ (34)

Գործողություններ (35)
Գործողություններ (17)

Ցեղասպանության

Գործողություն-

ճանաչում (30)

ներ (9)

թյուններ (53)

82

Գծապատկեր 3.5
Անցյալում կատարված իրադարձություններ կապված
Ցեղասպանության հետ (ամենաշատ արծարծվող երեքը)
Թերթերի

Թեմա

Թեմա

Թեմա

անվանում

(տոկոսներով)

(տոկոսներով)

(տոկոսներով)

Փոխհատուցում

Գործողություն-

(33)

ներ (33)

Ցեղասպանության

Գործողություն-

Փոխհատուցում

ճանաչում (62)

ներ (19)

(13)

Ինֆորմացիայի

Ցեղասպանու-

տարածում

թյան ճանաչում

(36)

(27)

Հայ-թուրքական

Ցեղասպանու-

Ինֆորմացիայի

փոխհարաբերությ

թյան ճանաչում

տարածում

ուններ (61)

(30)

(7)

Հայ-թուրքական
Առավոտ

փոխհարաբերություններ ( 33)

Ասպարեզ

Ալիք

Ноев Ковчег
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Գործողություններ (15)

Գծապատկեր 3.6
Ապագային միտված իրադարձություններ կապված
Ցեղասպանության հետ (ամենաշատ արծարծվող երեքը)

Թերթերի

Թեմա

Թեմա

Թեմա

անվանում

(տոկոսներով)

(տոկոսներով)

(տոկոսներով)

Հայ-թուրքական

Ցեղասպանու-

փոխհարաբերու-

թյան

թյուններ ( 52)

ճանաչում (22)

Ցեղասպանության

Գործողու-

ճանաչում (49)

թյուններ (29)

Հայ-թուրքական

Ցեղասպանու-

փոխհարաբերու-

թյան

թյուններ (48)

ճանաչում (38)

Առավոտ

Ասպարեզ

Ալիք

Ноев Ковчег

Հայ-թուրքական

Ցեղասպանու-

փոխհարաբերու-

թյան

թյուններ (51)

ճանաչում (46)

Գործողություններ
(15)

Հայ-թուրքական
փոխհարաբերություններ (22)

Գործողություններ
(10)
Տեղեկատվության
տարածում (3)

«Ասպարեզ» և «Ալիք» պարբերականներում նկատվում է
Ցեղասպանության ճանաչմանն ուղղված թեմաների արծարծման միտում, ինչը հնարավոր է բացատրել ԱՄՆ-ում և Իրանում ուժեղ և կազմակերպված համայնքների գոյությամբ,
որոնց համախմբման համար անցյալի միասնական ընկալումը և պահանջների ձևավորումը անհրաժեշտություն են:
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Պատմական բնույթի հոդվածների մեջ ավելանում են նաև
փոխհատուցման և տեղեկատվության տարածման վերաբերյալ նյութերը: Բնականաբար հրատապությունը չեն կորցնում
Ճանաչման և հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմաները, սակայն տեղեկատվությունը նախնական փուլ է Ցեղասպանության փաստի տարածման մեջ, որի հիման վրա կառուցվում է փոխհատուցման գաղափարը, և որին առավել
հակված են հատկապես Ցեղասպանություն վերապրածներն
ու նրանց հետնորդները: Հենց սրանով են բացատրվում
փոխհատուցման մասին հատկապես «Ասպարեզի» հաճախակի քննարկումները: Հայաստանյան «Առավոտում» փոխհատուցման թեմայի արծարծումը կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ հայրենիքը սփյուռքի համար այդ հարցում
հանդես է գալիս որպես շահագրգիռ կողմ:
Ապագային միտված հոդվածների մեջ կրկին գերակշռում
են հայ-թուրքական հարաբերությունների, Ցեղասպանության
ճանաչման և դրա հետ կապված գործողությունների մասին
հոդվածները: Սա ենթադրում է, որ ապագայում սփյուռքի և
Հայաստանի համար կարևորվում է հատկապես այս երեք
ուղղություններով նախանշած նպատակների իրականացումը
(տե՛ս գծապատկերներ 3.4, 3.5, 3.6):
Մեծ Եղեռնի մասին տեղեկատվության առկայությունը հայկական ԶԼՄ-ներում խոսում է վերջիններիս հաջող գործունեության, ինչպես նաև լայն լսարանների ուշադրությունը գրավելու փորձի մասին: Այս տեսանկյունից կարելի է դիտարկել
ԶԼՄ-ներում կիրառվող մի շարք «հնարներ», որոնցից է հաճախ հանդիպող հոդվածի վերնագրի և բովանդակության ան85

համապատասխանությունը: Սա ընթերցողին պահելու կամ
հակառակը՝ վանելու կարևոր ցուցանիշ է: Տվյալ դեպքում այս
հնարի օգտագործման վերլուծությունը կարող է ցույց տալ
Եղեռնի թեմայի հրատապությունը և հակառակը: Այդ իսկ
պատճառով ուշադրության է արժանի դրան վերաբերող դիտարկված հոդվածների բովանդակության և վերնագրի համապատասխանությունը: Առանձնացնելով վերնագրերի և ներկայացված նյութի համապատասխանության երեք ձևեր` վերնագիրը լիովին համապատասխանում է հոդվածին, մասամբ է
համապատասխանում և չի համապատասխանում, ստացվել է
հետևյալ պատկերը. հետազոտված չորս թերթերում հոդվածների վերնագրերի և բովանդակության միջև 77% համապատասխանություն է նկատվում, մնացյալ 18%-ը մասամբ է
համապատասխանում, իսկ 5%-ը չի համապատասխանում:
Ենթադրվում է, որ թերթը որպես տեղեկատվության ձևավորման և տարածման միջոց պետք է լսարանին առավելագույնս գրավի իր կողմը, որի համար կարող է դիմել այնպիսի
միջոցի, ինչպիսին է վերնագրի անհամապատասխանությունը
թեմային: Սակայն նմանատիպ տոկոսային հարաբերակցությունը կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ Եղեռնի
մասին հոդվածները, գտնվելով ՀՀ քաղաքացիների և սփյուռքի
ուշադրության կենտրոնում, առավելագույնս պետք է համապատասխանեն իրականությանը: Այս առումով Ցեղասպանության թեմաների բաշխվածությունը ըստ նշյալ ցուցանիշի հետևյալն է (աղյուսակ 3.2).
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Աղյուսակ 3.2
Ցեղասպանության թեմաների բաշխվածությունն ըստ
վերնագրերի համապատասխանության աստիճանի
(տոկոսային հարաբերակցությամբ)

ԹԵՄԱՆԵՐ

Վերնագիրը
համապատասխանում է
թեմային

Վերնագիրը
մասամբ է
համապատասխանում
թեմային

Վերնագիրը չի
համապատասխանում
թեմային

Ընդամենը

Ցեղասպանության
ճանաչման մասին

74

22

4

100

Հայ-թուրքական
փոխհարաբերությունների մասին

75

21

4

100

Ցեղասպանության
կորստի
փոխհատուցման
մասին

50

33

17

100

Ցեղասպանության
իրավաբանական
կողմի մասին

70

12

18

100

Տեղեկատվություն
Ցեղասպանության
մասին

78

17

5

100

Ցեղասպանության
հետ կապված
գործողությունների
մասին

85

11

4

100

Ընդամենը

77

18

5

100
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Գծապատկեր 3.7
Թերթերում Ցեղասպանության թեմաների վերնագրերի
և ներկայացված նյութերի համապատասխանությունը

Այս ցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ հայ հասարակությունն ավելի հակված է իրադարձային խնդիրներին և
դրանց լուծման համար մոբիլիզացնող գործողություններին:
Բացի այդ կարելի է ենթադրել, որ հոդվածի վերնագրի անհամապատասխանությունը բովանդակությանը ցույց է տալիս,
թե հատկապես որ թեմաներն են պահվում հասարակության
ուշադրության կենտրոնում, և որոնք են խնամքով և մանիպուլյատիվ ձևով թաքցվում: Այս անհամապատասխանությունը
կարող է բացատրվել նաև այն տեսանկյունից, որ թերթի պա88

տասխանատուները հոդվածներին տալով արտահայտիչ վերնագրեր, անգամ առանց բովանդակության համապատասխանության, փորձում են հայ հասարակական գիտակցության մեջ
զետեղել և սերմանել այնպիսի գաղափարներ (օրինակ` փոխհատուցման), որոնք այնքան էլ մասսայական բնույթ չեն
կրում և արմատացած չեն հասարակության մեջ: Սա ունի նաև
ռազմավարական նշանակություն և հետագայում կարող է ծառայել ազգային հիմնախնդրի լուծմանը:
Ցեղասպանության թեման, ինչպես արդեն նշվել է, լինելով
առանցքային, շոշափում է այլ թեմաներ ևս: Մասնավորապես,
առանձնացնելով երեք՝ ՀՀ, սփյուռք, ՀՀ-սփյուռք առնչություններին վերաբերող շրջանակներ, պարզ է դարձել, որ «Առավոտ» թերթում դրա մասին հոդվածների հիմնական մասը
վերաբերում է ՀՀ-ին (87%), այնուհետև ՀՀ-սփյուռք կապերի
(10%) և սփյուռքի մասին հոդվածներն են (3%): «Ասպարեզ»
թերթում մեծ տեղ են զբաղեցնում սփյուռքին վերաբերող հոդվածները (71%), այնուհետև չնչին տարբերությամբ ՀՀ-ի (15%)
և ՀՀ-սփյուռք հարաբերությունների մասին (14%) հոդվածներն
են: «Ալիք» օրաթերթում հինգ տոկոս տարբերությամբ նախ
արծարծվում են սփյուռքին (45%), ապա ՀՀ-ին (40%), այնուհետև ՀՀ-սփյուռք կապերին վերաբերող հոդվածները (15%):
«Ноев Ковчег» պարբերականում մեծամասնություն են կազմում ՀՀ-ն ընդգրկող հոդվածները (55%), երկրորդ տեղում
սփյուռքն է (19%), երրորդ տեղում` ՀՀ-սփյուռք կապերը (16%):
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Գծապատկեր 3.8
Թերթերում Ցեղասպանությանը վերաբերող թեմաների
բաշխվածությունն ըստ ընդգրկման շրջանակների

Ցեղասպանության թեման, մշտապես լինելով քննարկման
առարկա, ստանում է որոշակի գնահատականներ սփյուռքի և
ՀՀ-ի պարբերականների կողմից: Հոդվածների երանգավորումից և մատուցման ձևից է կախված, թե լսարանը ինչ ազդեցություն կկրի և ինչպես կվերաբերվի տվյալ իրադարձությանը:
Լրատվամիջոցի գնահատականը կարող է արտահայտել
նաև տվյալ երկրում Ցեղասպանության նկատմամբ վերաբերմունքն ու քաղաքական ուժերի վերահսկողությունը: Եթե, օրինակ, նման թեմաները ներկայացվեն առավելագույնս բացա90

սական երանգավորմամբ, ապա դա կարող է վտանգ դառնալ
տվյալ երկրի համայնքի համար: Չորս պարբերականների
ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հոդվածների մեծ մասն
ունի չեզոք կամ համակցված գնահատական, քանի որ դրանց
մեծամասնությունը կրում է ոչ թե վերլուծական, այլ տեղեկատվական բնույթ, և խիստ երանգավորմամբ գնահատականները շատ քիչ են: Դրական և բացասական հոդվածները
բավականին քիչ են: Այսպես` Ցեղասպանության թեմաներն
«Առավոտ» օրաթերթում 80% ճնշող մեծամասնությամբ չեզոք
են, 14%-ը բացասական բնույթի են, 6%-ը` դրական, «Ասպարեզում» 70%-ը չեզոք է կամ համակցված, 23%-ը` դրական և
7%-ը` բացասական: «Ալիքում» այդ թեմային վերաբերող հոդվածների 77%-ը չեզոք է, 12%-ը` դրական, 11%-ը` բացասական: «Ноев Ковчег» օրաթերում 80% չեզոք, 12% բացասական
և 8% դրական բնույթի հոդվածներ են:
Գծապատկեր 3.9
Թերթերում Ցեղասպանության թեմաներին տրված
գնահատականների հարաբերակցությունը
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Այսպիսով ակնհայտ է, որ պատմական հիշողության մեջ
հատկապես կարևորվում են այն իրադարձությունները, որոնք
կրում են մեծ զանգվածների կորուստ և ողբերգություն:
Դժբախտությունը սովորաբար ավելի է միացնում մարդկանց
և համախմբում համընդհանուր գաղափարների շուրջը, քանի
որ այստեղ ի հայտ է գալիս նաև փոխհատուցման գաղափարը: Նույն կերպ ազգի կորստի մասին նախանշող դեպքերը
առավել համախմբող են դառնում, ի հայտ բերում կոլեկտիվ
հիշողության էթնոմոբիլիզացիոն ներուժ:
Հայ իրականության մեջ Ցեղասպանությունը ոչ միայն ազգային ոգու և պատմական հիշողության առանցքն է, այլև
նպաստում է պետական քաղաքական շահերին ու հետաքրքրություններին: Եղեռնի մասին հիշողությունը և այս իրադարձության հետ կապված գաղափարական պատկերացումները սկսել են վերարտադրվել դեռևս 1966 թվականից: Խնդրի
բարձրաձայնումը շարունակվում է մինչ օրս և կարևոր նշանակություն ունի ինչպես Հայաստանի Հանրապետության
բնակչության, այնպես էլ սփյուռքահայերի համար: Դրա մասին են վկայում ուսումնասիրված չորս թերթերից ստացված և
ներկայացված արդյունքները:
Այսպիսով Ցեղասպանության թեման թերթերում գտնվում է
առաջատար դիրքում և մշտապես կապվում է տվյալ ժամանակաշրջանի ակտուալ թեմաների հետ: Դրա մասին հոդվածները ազգային և հատկապես քաղաքական համատեքստում
շատ հաճախ կապվում են ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ:
Այս երկուսի միաժամանակյա ներկայացումը վկայում է, որ
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դրանք հայությանը համախմբող գործոն են, և սփյուռքում
լույս տեսնող թերթերի հիմնական առաքելությունը հենց
վերոնշյալ փաստն է: Չնայած Ցեղասպանության թեմաները
սփյուռքի և Հայաստանի թերթերում բնորոշվում են իրենց
առանձնահատկություններով, սակայն կա ընդհանուր նմանություն. չորս թերթերում էլ այն մշտապես քննարկվող թեմա
է, որը հայությանը համախմբում է մեկ ընդհանուր խնդրի
շուրջը: Քանի որ այդ ոճրի մասին տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը հայաստանյան մամուլն է, անհրաժեշտություն
է առաջանում դրա «արտադրման կենտրոնում» իրադարձությունները ներկայացնել նպատակաուղղված կերպով` նպաստելով սփյուռքի համախմբմանն ու հայության իղձերի իրագործմանը:

Ղարաբաղյան հիմնահարցի
արձագանքները մամուլում
Տպագիր մամուլում ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ արձագանքները բավականին քիչ են ուսումնասիրված: Ընդ որում, եթե նկատի առնենք հասարակական գործընթացների, մասնավորապես էթնիկ հակամարտությունների
վրա մաս-մեդիայի ազդեցության բնույթը, ապա պարզ կդառնա, որ դրա դերի հետազոտումը ազգային ազատագրական
շարժման համատեքստում բավականին արդիական է:
Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր լրատվամիջոցում տեղեկատվության մեծամասնությունը պատահականորեն չի հայտ93

նվում: Որպես կանոն լսարանին հատուկ պատրաստված տեղեկատվություն տրամադրելով՝ լրատվամիջոցները հետապնդում են կոնկրետ նպատակ: Այսպես՝ բազմաթիվ գովազդային
հնարների օգնությամբ նրանք կարող են հասարակության
ուշադրությունը սևեռել որևէ իրադարձության կամ երևույթի
վրա: Մամուլում իրադարձությունների լուսաբանման միջոցով ԶԼՄ-ները «իրականություն ստեղծողների» դեր են ստանձնում:26
Մեր դիտանկյունից յուրաքանչյուր էթնիկ հակամարտության կարգավորման մեխանիզմների ու լուծումների հնարավոր հետևանքների մասին ամբողջական պատկեր կարելի է
ստանալ համեմատական վերլուծության հիման վրա: Թերթերում ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ տեղեկատվության բովանդակային վերլուծությունը ենթադրում է հետազոտել ղարաբաղյան հիմնախնդրին առնչվող իրադարձությունների զարգացման ընթացքը և ուղղվածությունը, հասկանալ
առաջարկվող լուծումների բովանդակությունը:
Ղարաբաղյան խնդիրը խորը արմատներ ունեցող հակամարտություններից է, որը մեծ արձագանք գտավ ողջ հայության մեջ: Որպես հայ ազգային-ազատագրական պայքարի
անբաժանելի մաս՝ այն մեծ դեր խաղաց տարբեր երկրներում
սփռված հայության համախմբման գործում:
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը մեծ տեղ է
գրավում Հայաստանի Հանրապետության և սփյուռքի մամու-
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լում: Դրա մասին արծարծվող ինչպես տեղեկատվական, այնպես էլ վերլուծական բնույթի հոդվածների թիվը բավականին
մեծ է: Դրանք մոտ են թե՛

իրենց բովանդակությամբ և թե՛

տպագրվելու հաճախականությամբ, միաժամանակ կան նաև
«միանգամյա» լույս տեսնող հոդվածներ:
Յուրաքանչյուր թերթի վարած քաղաքականության մասին
ամբողջական պատկերացում կազմելու և համեմատության
միջոցով ընդհանուր ու առանձնակի կողմերը բացահայտելու
համար անհրաժեշտ է նախևառաջ որոշակիացնել հիմնախնդրի մասին տրվող տեղեկատվության խմբավորման սկզբունքները, որոնք կհիմնվեն նրա բովանդակության և ընդհանուր
տեղեկատվական հոսքի վրա:
Ընդհանուր առմամբ և' սփյուռքյան, և' հայաստանյան թերթերում ամենից հաճախ (43,3%) լուսաբանվում են ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջը տարվող բանակցությունները, որտեղ ներկայացվում են դրանց ընթացքը, երբեմն վերլուծական
մոտեցմամբ գնահատվում է նաև արդյունավետությունը (տե'ս
աղյուսակ 3.3): Հաջորդ ամենից հաճախ հանդիպող թեման
հակամարտության հետ կապված հայտարարությունների տեղեկատվությունն է, որը կազմում է բոլոր հրատարակված
նյութերի 14,5%-ը: Երրորդ հորիզոնականում ըստ հաճախականության հանդիպող թեմաները երեքն են: Ամեն տասներկուերորդ նյութը նվիրված է այդ թեմաներին` թուրք-ադրբեջանական

հակահայկական

քաղաքականություն,

ԼՂՀ-ին

նվիրված ֆիլմերի քննարկումների և Ադրրբեջանի սպառազինության ավելացման մասին հոդվածներ:
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Աղյուսակ 3.3
Ղարաբաղյան հիմնահարցի հետ կապված
հայկական թերթերում տեղ գտած թեմաների
բաշխվածությունը (տոկոսներով)

հ/հ

Թեմաների անվանումը

Բաշխվածությունը

1

Այցեր ԼՂՀ

5.8

2

Բանակցություններ

43.3

3

Հայտարարություններ

14.5

4

Սահմանախախտումներ

4.2

5

Թուրք-ադրբեջանական հակահայկական
քաղաքականությունը

8.2

6

Ադրրբեջանի սպառազինության
ավելացում

7.7

7

ԼՂՀ-ում խաղաղապահների տեղակայում

.3

8

Ազատագրված տարածքների
վերաբնակեցում

4.2

9

ՀՀ-ի կողմից ԼՂՀ-ի ճանաչում

1.1

ԼՂՀ հարցի օգտագործումը
ներքաղաքական
խնդիրներ լուծելու նպատակով

2.4

ԼՂՀ-ին նվիրված ֆիլմեր

8.4

10

11

Ընդամենը

100,0
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Այս ցուցիչներով նախավերջին տեղում են գտնվում երեք
թեմաները, որոնք հանդիպում են ամեն քսաներորդ նյութում:
Այն է` տեղեկատվություն ԼՂՀ կատարված այցերի մասին,
ազատագրված տարածքների վերաբնակեցման խնդիր և անդրադարձ սահմանախախտումներին: Ամենից ցածր ցուցանիշ
(մինչև երկու տոկոս) ունեն ևս երեք` ՀՀ-ի կողմից ԼՂ-ի ճանաչման, ԼՂՀ-ում խաղաղապահների տեղակայման և ներքաղաքական խնդիրների համատեքստում ԼՂՀ-ի հարցի օգտագործման մասին թեմաները:
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջն արծարծվող թեմաներն
ընդգրկում են

մի շարք հարթություններ: Այսպես՝ խնդրին

առնչվող թեմաների մի հարթությունն ընդգրկում է Ղարաբաղ
կատարվող այցերը: Հաջորդ կարևորագույն թեման սահմանախախտումներն են, որոնց ամենից շատ անդրադառնում է
«Առավոտ» օրաթերթը:
Թեմաների հաջորդ շրջանակն ընդգրկում է պետական և
միջազգային մակարդակում արված հայտարարությունները:
Դրանց շարքին են դասվում ինչպես խնդրի կարգավորման և
ներկա իրավիճակի մասին հայտարարությունները, այնպես էլ
ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ Ադրբեջանի տարածած հայտարարություններին քաղաքական գործիչների և
պետպաշտոնյաների հակադարձումները: Այս հարթությունում քննարկվում են նաև օտարերկրյա պաշտոնյաների հայտարարությունները հակամարտող կողմերի գործողությունների, ինչպես նաև հնարավոր լուծումների վերաբերյալ:
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Հարկ է նշել, որ հայկական թերթերում զետեղված նյութերից բավականին հետաքրքրական են Ադրբեջանի և Թուրքիայի հակահայկական քաղաքականության, Ադրբեջանի`
Եվրամիություն մուտք գործելու և այդ ճանապարհին ղարաբաղյան հիմնախնդիրը որպես խոչընդոտ դիտարկման, ինչպես նաև ՀՀ-ի կողմից ԼՂՀ-ի ճանաչման և իրավական այլ
հարցեր:
Ներկայացված աղյուսակ 3.3-ի թեմաները հայաստանյան
և սփյուռքյի թերթերում ունեն տարբեր բաշխվածություն: ԼՂՀ
այցերը տեղեկատվական նյութերով ամենից շատ լուսաբանել
է «Ալիքը» (40,9%), նրանից մի քիչ հետ է «Առավոտը» (31,8%),
այնուհետև հաջորդաբար «Ноев Ковчег» (18,2%) և «Ասպարեզ»
(9,1%) թերթերն են:
Բանակցությունների թեմաներն առավել հաճախ շոշափվում են «Ноев Ковчег» թերթում (37,8%), որից հետո «Առավոտն» է (31,1%): Այդ թեմաներն ավելի փոքր թիվ են կազմում
«Ալիք» և «Ասպարեզ» օրաթերթերում (14,0% և 17,1%): Ադրբեջանի և Թուրքիայի հակահայկական քաղաքականության
մասին լուսաբանումները զգալի տոկոս են կազմում Իրանում
լույս տեսնող «Ալիք» օրաթերթում: Դա կարելի է բացատրել
այն հանգամանքով, որ այդ երկրի ներքին քաղաքականության
շրջանակներում ճնշվում են ադրբեջանցիների ակտիվացման
փորձերն ու հատկապես հակահայկական քայլեր: Մյուս երեք
թերթերում տվյալ թեման բավականին քիչ է արծարծվում:
Ազատագրված

տարածքների
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վերաբնակեցման

հարցը

քննարկվում է միայն «Առավոտ» օրաթերթում, սակայն նույնպես մեծ թիվ չի կազմում:
Կարելի է առանձնացնել սփյուռքի թերթերում հաճախ
կրկնվող երեք հիմնական թեմաները`
1.

Բանակցային գործընթաց,

2.

Ադրբեջանի կողմից սպառազինությունների ավելացու-

մը որպես սպառնալիք հայությանը,
3.

Ադրբեջանի և Թուրքիայի հակահայկական քաղաքա-

կանությունը:
Ինչպես տեսնում ենք, վերը ներկայացված երեք թեմաների
համատեքստում հիմնականում թշնամու կերպար են ձևավորում և տեղեկացնում այն սպառնալիքների մասին, որոնք
ստեղծում է հակառակորդ կողմը` ամրապնդելով պատմականորեն գոյություն ունեցող կարծրատիպերը:
Գիտական գրականության մեջ շրջանառության մեջ դրված
այն տեսակետը, որ ձգձգված հակամարտությունները և
դրանց շուրջը տարվող բանակցությունները շատ հաճախ
գործող իշխանությունների կողմից օգտագործվում են ներքաղաքական խնդիրների լուծման համար, նույնպես դիտարկման կարիք ունի: Բանն այն է, որ բանակցային գործընթացի
լուսաբանումը շատ հաճախ, մասնավորապես հայաստանյան
«Առավոտ» օրաթերթում, աճում են հատկապես նախընտրական շրջանում: Միևնույն ժամանակ, բացասաբար գնահատելով բանակցությունների ընթացքը, ընդդիմադիր ուժերը փորձում են ընդգծել գործող իշխանությունների ոչ արդյունավետ
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գործունեությունը հակամարտության խաղաղ կարգավորման
գործում:
Շատ հաճախ լրատվության մեջ ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ներկայացվում է միջազգային կտրվածքով, քանի որ
տարածաշրջանային և համաշխարհային քաղաքականության
մեջ այն հետզհետե ավելի մեծ նշանակություն է ձեռք բերում:
Այս իրողությունը կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ
այսօր հակամարտության կարգավորման գործին աստիճանաբար ներգրավվում են ավելի շատ շահագրգիռ կողմեր:
Ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է նշել նաև այն փաստը, որ
Խորհրդային Միության փլուզման հետևանքով վերջին տարիներին կովկասյան տարածաշրջանը կարող է բնորոշվել այսպես կոչված վակուումային տարածության հատկանիշով, որն
ուշադրության կարիք ունի (և' տնտեսական, և' քաղաքական,
և' սոցիալ-մշակութային): Այս իմաստով կարելի է ենթադրել,
որ Արևմուտքի և Արևելքի հակամարտության շրջանակներում
յուրաքանչյուր կողմ իրեն է ձգում այս տարածաշրջանի որոշակի հատվածի` ձևավորելով բավականին հետաքրքիր քաղաքական իրավիճակ: Վերջինս բնութագրվում է ինչպես
պաշտոնական միջնորդների, այնպես էլ շահագրգիռ այլ երկրների կողմից ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված անընդհատ հնչող լուսաբանումներով: Մասնավորապես
կարելի է նշել, որ տպագիր մամուլում հիմնախնդրի միջազգային բնույթը պայմանավորված է համապատասխան տեղեկատվական հոդվածներով, որոնք լուսաբանում են միջազգային սուբյեկտների դիրքորոշումները, կարծիքները, հայտարարությունները: Նման լուսաբանումների շարքին կարելի է
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դասել, օրինակ, օտարերկրյա պաշտոնյաների մեկնաբանությունները հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, բանակցությունների ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ և այլն: Հետաքրքրական է նաև այն
փաստը, որ արծարծվող թեմաների շրջանակը սփյուռքի և Հայաստանի թերթերում տարբեր կերպ է արտահայտվում (տե'ս
ստորև բերված գծապատկեր 3.3): Մասնավորապես հակամարտությանն առնչվող միջազգային շրջանակ ընդգրկող թեմաներն ամենից շատ լուսաբանվում են «Ноев Ковчег» թերթում: Այստեղ միջազգային ընդգրկում ունեցող թեմաներից
հետո բավականին բարձր ցուցանիշ ունեն Հայաստանի Հանրապետության ներքին խնդիրները (ընտրություններ, տնտեսություն, սոցիալական և մշակութային հիմնահարցեր) (տե'ս
գծապատկեր 3.10):
Գծապատկեր 3.10.
Առանձին թերթերում Ղարաբաղի հարցին
առնչվող տարբեր շրջանակներ ընդգրկող թեմաներ
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Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող միջազգային
ընդգրկման հարցերը լուսաբանող մյուս թերթը «Առավոտն» է,
սակայն որի հոդվածների մեծամասնությունն արտահայտում
է ՀՀ-ում տեղի ունեցող իրադարձությունները: Մյուս երկու`
«Ասպարեզ» և «Ալիք» թերթերը հիմնականում լուսաբանում են
սփյուռքի հարցերը և ՀՀ-սփյուռք փոխհարաբերությունները:
Հաջորդ կարևորագույն հայեցակետը վերաբերում է ղարաբաղյան խնդրին առնչվող տպագրված նյութերի բնույթին:
Հասկանալի է, որ ազգի հետ տեղի ունեցող յուրաքանչյուր
իրադարձություն անցյալին վերադառնալու, անցյալն ու ներկան իրար կապելու պահանջ է առաջացնում: Այսօր տեղի
ունեցող յուրաքանչյուր իրադարձություն միտված է ապագային, քանի որ այսօրվա գործողություններով մենք ցանկանում
ենք ստեղծել ապագայի նախադրյալներ. մի կողմից ղարաբաղյան իրադարձությունները մեզ հավատ են ներշնչում, որ
ազգի ապագան ինչ-որ կերպ կարելի է կանխորոշել, բայց
մյուս կողմից էլ ազատագրական պայքարի ներկա փուլը
մտավախություն է առաջացնում: Երկու դեպքում էլ պարզորոշ է, որ ղարաբաղյան պատերազմը ուսումնասիրված թերթերում ժամանակագրական կտրվածքով եռավեկտոր է` անցյալ, ներկա և ապագա:
Առաջինը վերաբերում է հայ ժողովրդի պատմական իրադարձություններին, երկրորդը զուտ իրադարձային է, իսկ վերջինը միտված է ապագային: Այս առումով թերթերի միջև տարբերություն համարյա թե չի նկատվում: Հոդվածների մեծամասնությունը զուտ իրադարձային բնույթ ունի` թե' հայաս102

տանյան և թե' սփյուռքի թերթերում համեմատաբար փոքր թիվ
են կազմում ապագային միտված թեմաները, իսկ պատմական
բնույթի հոդվածները հազվադեպ են:
Լսարանի վրա տեղեկատվության ազդեցությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ իմաստավորել նրա
բնույթը և ըստ այդմ որոշել իրականացվող գործառույթը:
Ուսումնասիրության ընթացքում պարզ դարձավ, որ նյութերը
մեծ մասամբ տեղեկատվական են, իսկ վերլուծական հոդվածները փոքր մաս են կազմում: Այստեղ առաջին հայացքից կարելի է եզրակացնել, որ թերթերը իրականացնում են զուտ տեղեկատվական գործառույթ, մինչդեռ պետք է հաշվի առնել, որ
այս կամ այն հոդվածում դիտարկվում են տարաբնույթ
երևույթներ, տրվում որոշակի գնահատականներ` դրանով
իսկ նպաստելով մյուս գործառույթների իրականացմանը:
Վերադառնալով բուն արցախյան ազատամարտի ընկալումների հարցին` անհրաժեշտ է դիտարկել դրա նկատմամբ
թերթերի վերաբերմունքը: Հարկ է նշել, որ գործընթացների
զարգացման մեջ նշանակալի տեղ են զբաղեցնում կոնֆլիկտային ընկալումները, որոնց միջոցով ստացված ու մշակված
տեղեկատվությունը կարող է հաստատվել և հետագայում
ձևափոխվել տարաբնույթ մեխանիզմների

կիրառման դեպ-

քում: Օրինակ, ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ
թեմաները գերազանցապես չեզոք են ներկայացվում (80,5%)
և' սփյուռքի, և' Հայաստանի թերթերում: Սակայն հոդվածների
որոշակի մասը (15,2%) ներկայացվում է բացասական գնահատականով: Դրանք մեծ մասամբ ընդգրկում են հայ-ադրբեջանական կամ ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ՀՀ
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և օտարերկրյա պաշտոնյաների, ինչպես նաև ադրբեջանական
կողմի հայտարարությունները: Մասնավորապես բացասաբար են գնահատվում ադրբեջանական կողմի այն հայտարարությունները, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության «բռնագրաված» տարածքների վերադարձի հարցին:
Բավականին ցածր տոկոս են կազմում դրական գնահատականով հոդվածները` ընդամենը 4,2% (տե'ս գրաֆիկ 3.11.):
Գծապատկեր 3.11
Ղարաբաղյան հիմնահարցին նվիրված թեմաների
կառուցվածքի փոփոխության
դինամիկան վեց տարվա ընթացքում

*1. Այցեր ԼՂՀ, 2. Բանակցություններ, 3. Հայտարարություններ,
4. Սահմանախախտումներ, 5. Թուրք-ադրբեջանական հակահայկական
քաղաքականություն, 6. Ադրբեջանի սպառազինության ավելացում,
7. ԼՂՀ-ում խաղաղապահների տեղակայում, 8. Ազատագրված
տարածքների վերաբնակեցում, 9. ՀՀ-ի կողմից ԼՂՀ-ի ճանաչում, 11. ԼՂՀ
հարցի օգտագործումը ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու նպատակով,
12. Խնդրի իրավական ասպեկտները, 13. ԼՂՀ-ին նվիրված ֆիլմեր:
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Պարբերականներում հակամարտության վերաբերյալ թեմաների դինամիկան հասկանալու համար դրանք դիտարկվել
են 2005-2010 թթ. ընկած ժամանակահատվածում (տե'ս գծապատկեր 3.11.):
Ղարաբաղ կատարված այցերը 2005 թվականին բավականին շատ են լուսաբանվել, մինչդեռ արդեն 2006-2007 թթ.
նկատվում է զգալի անկում: 2007-2008 թթ. դարձյալ աճ,
2009 թ.` անկում, իսկ 2010 թ. դարձյալ այցերի լուսաբանման
զգալի աճ է արձանագրվել: Ներկայացված դինամիկ պատկերը նպատակահարմար է համադրել այդ նույն ժամանակահատվածում երկրում ընթացող ներքաղաքական գործընթացների համատեքստում. 2005 թվականին արձանագրվեց ամենաբարձր ցուցանիշը, 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական փուլում այցերը ԼՂՀ նվազել
են, սակայն աճ է նկատվել 2008 թվականի նախագահական
ընտրությունների նախընտրական փուլում: Այստեղ հատկանշական է նաև այն փաստը, որ ընդդիմադիր ուժերը բազմիցս
շոշափում էին ղարաբաղյան հիմնախնդիրը` այն օգտագործելով որպես հասարակության համախմբման կոչ:
Նույն օրինաչափությունը վերաբերում է նաև բանակցային
գործընթացի լուսաբանմանը: Այստեղ հատկանշական է այն
փաստը, որ և' խորհրդարանական, և' նախագահական ընտրությունների նախընտրական ու հետընտրական փուլերում
քննարկման առարկա էր դառնում ղարաբաղյան հակամարտությունը, իհարկե` տարբեր համատեքստերում: Այս օրինաչափությունը կարելի է դիտարկել ղարաբաղյան հակամար105

տության վերաբերյալ հայտարարությունների հարթությունում, որտեղ 2006 թվականին զգալի աճ է նկատվում, իսկ 2008
թ-ին և 2009 թ-ին գրանցվում են բարձր ցուցանիշներ:
Նմանատիպ օրինաչափությունը շարունակվում է նաև հակամարտության մասին հայտարարությունների ժամանակ,
երբ լուսաբանման աճը և անկումը նույնպես համընկնում են
խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական փուլի
ու նախագահական ընտրությունների հետ:
Ինչպես աղյուսակից երևում է, Ղարաբաղ կատարվող այցերը 2005 թվականին այնքան էլ բարձր ցուցանիշ չունեն,
մինչդեռ 2006 և 2009 թթ. աճ է նկատվել: Բավականին ցածր
ցուցանիշ է գրանցվել նաև 2007 և 2008 թթ.: Մյուս բոլոր թեմաների լուսաբանման դինամիկան 2005-2010 թթ. կտրուկ փոփոխություններ չի կրել:
Հայ հասարակության վրա ղարաբաղյան թեմայի հնարավոր ազդեցության աստիճանը որոշելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, թե հոդվածը թերթի որ էջում է տեղադրված: Ինչպես երևում է 4-րդ գծապատկերից, ղարաբաղյան
հիմնախնդրի թեմաները գերազանցապես լուսաբանվում են
1-5-րդ էջերում: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ ինչպես
հայաստանյան, այնպես էլ սփյուռքի թերթերում ղարաբաղյան
հակամարտությունը 2005-2010 թթ. առաջնային խնդիր է, որին
վերաբերող լրատվությունը ընդգրկում է բազմազան թեմաներ,
որոնք արտահայտում են այս բարդ գործընթացի բոլոր կողմերը:
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Գծապատկեր 3.12
Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն
արտահայտող հոդվածների գտնվելու էջը

*1 Այցեր ԼՂՀ, 2. Բանակցություններ, 3. Հայտարարություններ,
4. Սահմանախախտումներ, 5. Թուրք-ադրբեջանական հակահայկական
քաղաքականություն, 6. Ադրբեջանի սպառազինության ավելացում,
7. ԼՂՀ-ում խաղաղապահների տեղակայում, 8. Ազատագրված
տարածքների վերաբնակեցում,

9. ՀՀ-ի կողմից ԼՂՀ-ի ճանաչում,

11. ԼՂՀ հարցի օգտագործումը ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու
նպատակով, 12. Խնդրի իրավական կողմերը, 13. ԼՂՀ-ին նվիրված ֆիլմեր:

107

Գծապատկեր 3.13
Հոդվածների վերնագրի և բովանդակության
համապատասխանության աստիճանն ըստ թեմաների

1

2

3

1. Վերնագիրը համապատասխանում է
2. Վերնագիրը մասամբ է համապատասխանում
3. Վերնագիրը չի համապատասխանում
*1. Այցեր ԼՂՀ, 2. Բանակցություններ, 3. Հայտարարություններ,
4. Սահմանախախտումներ, 5. Թուրք-ադրբեջանական
հակահայկական քաղաքականություն, 6. Ադրբեջանի
սպառազինության ավելացում, 7. ԼՂՀ-ում խաղաղապահների
տեղակայում, 8. Ազատագրված տարածքների վերաբնակեցում,
9. ՀՀ-ի կողմից ԼՂՀ-ի ճանաչում, 11. ԼՂՀ հարցի օգտագործումը
ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու նպատակով, 12. Խնդրի
իրավական ասպեկտները, 13. ԼՂՀ-ին նվիրված ֆիլմեր:
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Հատկանշական է, որ ԶԼՄ-ներում և հատկապես տպագիր
մամուլում կիրառվում են լսարանի ուշադրությունը գրավելու
տարաբնույթ միջոցներ: Դրանց շարքին կարելի է դասել այն
հնարը, երբ հոդվածի վերնագիրը թերթի խմբագրության կամ
հոդվածագրի կողմից գրվում է այնպես, որ ընթերցողին հետաքրքրի: Սակայն հոդվածը ընթերցելուց հետո պարզ է
դառնում, որ այն չի համապատասխանում վերնագրին: Դիտարկված հոդվածների 70,4%-ի բովանդակությունը համապատասխանել է վերնագրին, 20,7%-ը մասամբ է համապատասխանել, 8,9%-ը ընդհանրապես չի համապատասխանել:
Քանի որ ղարաբաղյան խնդիրը բավականին բարդ և խորացած հակամարտությունների շարքին է դասվում, մեր օրերում նրա զարգացման ու դինամիկայի վրա մեծ ազդեցություն
ունեն զանգվածային լրատվամիջոցները: Վերջիններիս ազդեցությունը մասնավորապես արտահայտվում է ընկալումների,
կարծրատիպերի ձևավորման և այլ հոգեբանական գործընթացներում:
Տպագիր մամուլը ուրույն գործառույթ ունի սփյուռքի և հայրենիքի լսարաններին մատուցվող տեղեկատվության հարցում: Այդ տեղեկատվությունը, ելնելով սփյուռքում տիրող
իրավիճակից, կրում է համապատասխան առանձնահատկություններ, օրինակ, ազգին առավելագույնս համախմբելու
նպատակ ունի: Հետևաբար քննարկվող հակամարտությունը
և' հայաստանյան, և' սփյուռքի թերթերում մեծ կարևորության
է արժանանում, ինչը արտահայտվում է թերթերի առաջին
էջերում նմանատիպ հոդվածների տեղադրմամբ:
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Սփյուռքում միաժամանակ նկատվեցին թշնամու կերպարի
ձևավորման և եղած կարծրատիպերի ամրապնդման միտումներ: Քանի որ և' Հայաստանի Հանրապետության, և' սփյուռքի
թերթերը կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ մեծ մասամբ տպագրում են զուտ տեղեկատվական հոդվածներ, հիմնականում
տալով չեզոք երանգավորում, այդ իսկ պատճառով դրանք գերազանցապես իրադարձային բնույթի են: Ապագային միտված
հոդվածները չափազանց քիչ են:
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Գլուխ IV
Հայրենիք-սփյուռք փոխառնչությունների
երկու ոլորտները
Մարդու գործունեության տարբեր բնագավառներում (տնտեսական, քաղաքական և մշակութային) համաշխարհային
գործընթացների իմաստավորման համար անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել էթնիկ հանրությունների մեջ
ընթացող համագործակցության բնույթին: Լայնածավալ տարածական տեղաշարժերը, որոնցով պայմանավորվում է պետությունների բազմէթնիկությունը, մի կողմից ձևավորում են
տարածականորեն իրարից հեռու կոմպակտ, դիսկրետ և դիսպերս էթնիկ խմբեր, մյուս կողմից` առաջացնում մեկ տարածքի վրա տարբեր էթնիկ խմբերի կուտակումներ: Վերջին դեպքում նախադրյալ է ստեղծվում այդ խմբերի մերձեցման և
ընդհանուր գծերի առաջացման համար: Իսկ առաջին դեպքում, անկախ տարածական գործոնից, առաջանում են էթնիկ
ընդհանրությունների համագործակցության նախադրյալներ`
խթան դառնալով նոր սոցիալ-տնտեսական և էթնոմշակութային գործընթացների համար:
Մեկ ազգի տարածականորեն ցրված հատվածների միջև
փոխներգործությունը, ինչպես վկայում են պատմական փաս111

տերը, կարող է ընդգրկել բազմազան ձևեր և ընթանալ տարբեր
ուղղություններով: Առայժմ այդ փոխներգործությունը բացահայտ չէ, սակայն որպես ազդեցիկ գործոն միջազգային ասպարեզում գոյություն ունի: Այս տեսակետից հատուկ նշանակություն է ստանում սփյուռքի տարբեր հատվածների կապը (մանավանդ պետականություն ունեցող էթնոսների) հայրենիքի
հետ: Հենց հայրենիք-սփյուռք փոխառնչություններում է ձևավորվում այն համատեքստը, որտեղ կատարվում են սեփական
և այլազգի միջավայրում ազգի ինքնավերարտադրումն ու
զարգացումը:
Ցրիվ վիճակում գտնվող էթնիկ հանրության առանձին
խմբերի հարաբերությունները տարբեր երկրներում ապրող
հայերի կենսագործունեության բոլոր բնագավառներում կազմակերպում են տնտեսական գործունեության նոր տեսակներ
և ոլորտներ, կանխորոշում մշակութային զարգացման նոր
ուղղություններ: Հարազատներին օգնելու, նրանց հետ ընդհանուր գործունեություն ծավալելու ցանկությունն ի վերջո վերածվում է բարեգործության և համատեղ տնտեսական համագործակցության: Այդ մղումների բարձրագույն ձևն ազգային
ինքնության վրա հիմնված տնտեսական համագործակցության, ընդհանուր մշակույթի մեջ խորամուխ լինելու պահանջն է: Պատահական չէ, որ հայրենիք-սփյուռք փոխառնչությունների առարկայական արտահայտությունները տնտեսական և մշակութային հարաբերություններն են: Ուստի հայկական մամուլում տնտեսական և մշակութային գերակայությունների համադրական ուսումնասիրությունը նորովի է
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իմաստավորում տեղեկատվական տարածքում արտացոլված
հայրենիք-սփյուռք տնտեսական և մշակութային փոխառնչությունների համակարգը:

Հայրենիք-սփյուռք տնտեսական
փոխհարաբերությունների բովանդակությունը
Տնտեսությունը մարդկային փոխհարաբերություններում
ունի առանցքային նշանակություն: Անհատների, մարդկանց
խմբերի և կազմակերպությունների միջև գոյություն ունեցող
տնտեսական կապերը որոշիչ դեր են կատարում հասարակության սոցիալական, ֆինանսական և քաղաքական ռազմավարության վրա: Ընդ որում, հասարակության մեջ սոցիալական խմբերի առկայությունը նախ և առաջ պայմանավորված է տնտեսական կապերի արդյունավետությամբ, այսինքն,
յուրաքանչյուր անհատի ֆինանսական հաջողություններով:
Որպես կանոն այդ խմբերի միջև տնտեսական հոսքերը հորիզոնական են, այսինքն` այդ գործընթացները տեղի են ունենում համապատասխան սոցիալական կամ էթնիկ տարածքներում: Իսկ ուղղահայաց փոխհարաբերությունները սովորաբար լինում են միակողմանի` վարկերի և հարկերի տեսքով:
Հասարակության ստորին խավի ներկայացուցիչները հակված են գնումներ կատարել, այսինքն, դրամական արժույթները փոխանցել էկոնոմ դասի` ոչ մեծ առևտրականներին
պատկանող խանութներին, այն դեպքում, երբ ընտրախավը
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նախընտրում է ավելի հարուստ վաճառողներ և թանկարժեք
ապրանքներ:
Մեծ բիզնեսի աշխարհը իրեն մոտ չի թողնում մանր գործատերերին: Նման պարփակվածությունը կարող է առաջացնել նաև տարածքային տարբերություններ, օրինակ` երկրի
հարուստ և աղքատ շրջաններ, քաղաքի հարուստ և աղքատ
թաղամասեր: Բնակչության տնտեսական հագեցվածության
վերլուծությունը, այսինքն` տարբեր եկամուտ ունեցող քաղաքացիների հավասարաչափ տեղաբաշխումը պետության տարածքում, հնարավորություն կտա արտադրությունն ավելի
համաչափ բաշխել, բացել աշխատատեղեր, ծրագրել սոցիալական քաղաքականություն երկրի բոլոր ոլորտների ներդաշնակ զարգացման համար: Մեկ երկրի սահմաններում երկչափ` հորիզոնական և ուղղահայաց դրամական հոսքի մասին տեղեկատվությունը կարող է տնտեսության արդյունավետ կառավարման ու աճի հիմք դառնալ:
Սակայն վերջին հարյուրամյակներում, պայմանավորված
միգրացիոն հոսքերի և միջազգային կազմակերպությունների
աճով, մեծ թափ է ստացել նաև երրորդ հոսքը` դրամական
զանգվածների

«ինչ-որ»

երրորդ

հարթություն,

որը

բավականին դժվար է սահմանել դրամական միավորներով,
բայց երկրի տնտեսության վրա իր ազդեցությամբ եթե չի
գերազանցում առաջին երկուսին, ապա հավասարազոր է:
Այդ երրորդ հոսքը բաղկացած է արտերկրի ներդրումներից,
դրամական փոխանցումներից, բարեգործությունից, տեխնոլոգիաներից և պետությունների միջև մասնագետների փոխա114

նակումից: Այն առավել ակտիվ և նշանակալի է մեծ սփյուռք
ունեցող երկրներում, քանի որ, բացի շահադիտական նկատառումներից, հիմնվում է նաև հայրենասիրական զգացումների
վրա:
Հենց երրորդ հոսքի կարգավորումը` այսինքն ֆինանսական փոխազդեցության տեսակների և դրանց ճիշտ ուղղորդման ու բաշխման սահմանումը, կարող է դառնալ տնտեսության ծաղկման աղբյուր:
Մեր հետազոտության նպատակն է վեր հանել, թե որքանով
են ԶԼՄ-ները, մասնավորապես տպագիր մամուլը Հայաստանի և սփյուռքի միջև հանդիսանում այս կամ այն տիպի «երրորդ հարթության» տնտեսական փոխհարաբերության ընտրության ձևավորող օղակ:
Հայ ժողովուրդը մեծ և լավ կազմակերպված սփյուռք ունեցող ազգերից է: Որոշ գնահատականներով, արտերկրում
բնակվող հայերի թիվը մի քանի անգամ գերազանցում է Հայաստանում բնակվողների թվին: Նրանց մեծամասնությունը,
չնայած ծննդավայրի և միգրացիոն ուղղությունների տարբերությանը, Հայաստանն ընդունում է որպես պատմական հայրենիք և նրա հետ հոգևոր ու ֆինանսական կապեր պահպանում:
Հոգևոր կապերի առումով սփյուռքի տնտեսական համագործակցությունը հայրենիքի հետ արտահայտվում է հետևյալ
կերպ.
•

տնտեսական կապեր. դրամական փոխանցումներ,

ներդրումներ, աութսորսինգ, արտասահմանում պահանջարկ
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ունեցող ապրանքների արտահանում, տուրիզմ, գործնական
կապեր (2010 թ-ին ուղղակի ներդրումներն ու փոխանցումները կազմել են 300 մլն ԱՄՆ դոլար, այսինքն` ՀՀ բյուջեի 1/3-ը),
•

քաղաքական կապեր. պետության շահերի լոբբինգ և

միջնորդական ծառայություններ,
•

բարեգործություն,

•

մտավոր

համագործակցություն.

տեխնոլոգիաների,

փորձի և մասնագետների փոխանակում,
•

սոցիալական և մշակութային համագործակցություն:

Տնտեսական գործընթացները հասարակության, իսկ Հայաստանի և սփյուռքի միջև տարբեր երկկողմանի կապերի առկայությունը սփյուռքի գոյատևման հիմքն են: Առանց սփյուռքի
օգնության Հայաստանի համար շատ ավելի դժվար կլիներ
հետխորհրդային շրջանի առաջացրած ոչ միայն տնտեսական,
այլև մի շարք այլ խնդիրների հաղթահարումը: Բացի դրանից,
սփյուռքի կազմակերպությունները զբաղվում են միջազգային
ասպարեզում Հայաստանի տնտեսական ու քաղաքական շահերի լոբբինգով:
Հիշյալ գործընթացները կամ փոխհարաբերությունները
տարբեր են: Սփյուռքը միատարր չէ, նրա սոցիալ-քաղաքական կարգավիճակը տարբեր երկրներում տարբեր է, տարբեր
են նաև հնարավորությունները:27

27

Diasporas are defined as populations of migrant origin who are scattered
among two or more destinations, between which they develop multifarious links
involving flows and exchanges of people and resources: between the homeland
and destination countries, and among other destination countries.
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Եթե որոշ երկրներում հայերն իրոք ծանրակշիռ քաղաքական ազդեցություն ունեն և հաջողությամբ կյանքի են կոչում
տարբեր օրենսդրական ակտեր ու հասարակական ծրագրեր`
ուղղված հայերի շահերի պաշտպանությանը ՀՀ-ում և աշխարհում, ապա շատ երկրներում հայերի «ձայնը» հազիվ լսելի է, երբեմն` աննշան: Ընդ որում, քաղաքական ուժեղ լոբբի
ունենալու պատճառներից մեկը մասնագետները բացատրում
են այս կամ այն էթնիկ խմբի կազմակերպվածությամբ28: Դա
կարող է ունենալ տարբեր բացատրություններ, հիմնականում
կարևոր դեր է ունենում երկրում լավ հարմարվելը, միգրացիայի ժամանակ դրված սոցիալական նպատակին հասնելու
մակարդակը, մարդկային հիմնական պահանջների բավարարվածությունը:
ԱՄՆ-ում հայկական հայրենակցական միությունների հետազոտությունները դրա վառ ապացույցն են: Հայրենակցական միություններ այնտեղ սկսեցին առաջանալ 1917թ-ի29
միգրացիայի բարձրակետից 15 տարի անց և առավելագույնի
հասան 20-25 տարի հետո (այսինքն` 1940-ական թթ.): Ազգակիցներին գտնելու ցանկությունն առաջացավ միայն այն բանից հետո, երբ ներգաղթյալներն ամուր հիմնվեցին նոր հայրենիքում: Նույն տրամաբանությամբ ամուր ֆինանսական
բազա ունենալը թույլ է տալիս «հանապազօրյա հացից» բացի
զբաղվել նաև այլ գործերով:

28

James Lindsay, “Getting Uncle Sam’s Ear”, Council on Foreign Relations
(Winter 2002).
29
US Census Bureau staticstical data, http://www.census.org.
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Երկրորդ` հորիզոնական փոխգործակցությունը թույլ է
տալիս սփյուռքի ազդեցիկ անդամներին մուտք գործել այն
շրջանակներ, որոնք պատասխանատու են պետական որոշումների համար: Նրանք կարող են լինել և' պետական ծառայողներ, և' խոշոր կուսակցական գործիչներ, որոնք երկրում
ունեն որոշակի հեղինակություն և իրենց հերթին ենթարկվում
են ազդեցության: Երրորդ` տնտեսական հաջողությունների
հասնելու համար նոր երկրում մեկ տասնամյակ ապրելը բավարար չէ, քանի որ ներգաղթյալների առաջին սերնդից քչերը
բարձունքների հասնելու հնարավորություն ունեն: Հիմնականում օտար երկրում մեծացած երկրորդ, երրորդ սերունդն է
լեզվին տիրապետում, ունի «տեղի» կրթություն, կարող է տեղաբնիկների հետ հավասարապես պայքարել բիզնեսի և քաղաքականության մեջ: Որքան երկար է երկրում ապրելու ժամկետը, այնքան լայն է կապերի շրջանակը և ավելի մեծ` անհրաժեշտ մարդկանց գտնելու հնարավորությունները:
Սակայն բանկային հաշվեհամարին ունեցած կոնկրետ գումարից բացի անհրաժեշտ է նաև կուռ կազմակերպչական համակարգ, որը մարդկանց կհամախմբի պարզ, հասկանալի
նպատակների շուրջը, որոնք ուղղված են համայնքի հետաքրքրությունների, արտաքին քաղաքականության և տնտեսության ոլորտներում Հայաստանի շահերի պաշտպանությանը:
Հենց համայնքային ծրագրերն իրականացնելու ձգտումը,
հիմնված մեկ միասնական պատմության, ծագման, արյան
կանչով, կարող է տալ ավելի արդյունավետ արդյունք, քան
զուտ տնտեսական շահի փնտրտուքը, որի դեպքում յուրա118

քանչյուրը կգործի զուտ անձնական նպատակների համար և
իր եկամտի միջոցներով լոբբինգ կանի, ինչը կարող է հանգեցնել սփյուռքի մասնատման ու տարանջատման:
Բավականին հաջող են գործում Ֆրանսիայի և Միացյալ
Նահանգների հայ համայնքները, որոնց հաջողությունը հիմնականում պայմանավորված է լավ կազմակերպվածությամբ
և կոնկրետ նպատակով, որոնք սահմանված են Դաշնակցություն կուսակցության կողմից: Որպես հայկական լոբբիի արդյունավետ գործունեության օրինակներ կարելի է նշել Ֆրանսիայում Հայոց ցեղասպանությունը հերքելու համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին օրենքի ընդունումը, իսկ ԱՄՆ-ում կարելի է նշել այն փաստը, որ Հայաստանը դարձել է այդ երկրից տնտեսական խոշորագույն օգնություն ստացողներից30 (ըստ բնակչության թվի): Նշենք, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում Հայաստանում ԱՄՆ-ի ներդրումները հասել են 1,5 մլրդ դոլարի:31 Վերոհիշյալ երկրների հայ
համայնքների և Հայաստանի միջև կապն արտահայտված է
տնտեսական կյանքի բոլոր մակարդակներում` անհատական
փոխանցումներ, բարեգործություն, ներդրում, տնտեսական
շահերի լոբբինգ, գիտելիքների և փորձի փոխանակում:
Ռուսաստանի հայ համայնքը, չնայած իր մեծ թվին (որոշ
գնահատականներով այդ երկրում բնակվում են մոտ 2,5 մլն
հայ) չունի լոբբինգի և իր շահերի պաշտպանության ակնհայտ
30

Ռազմավարական մշակույթի հիմնադրամ, http: //www.fondsk.ru/
pview/2010/01/20/9938.html.
31
“Diaspora - the comparative advantage for Armenia”, T. Manaseryan, Working paper, January 2004. Armenian International Policy Research Group.
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ներուժ: Չնայած հայերի բարձր տնտեսական ներուժին, Ռուսաստանում «հայկական հասարակական միավորումների և
ասոցիացիաների ֆինանսավորումն իրականացվում է անկազմակերպ, անվստահ և որակապես տարբերվում է նման
մեխանիզմներով ֆինանսավորվող ԱՄՆ-ի, Իրանի, Ֆրանսիայի, Արգենտինայի և այլ երկրների հայ համայնքներից»:32 Արդյունքում հայերի միավորումը ձեռք է բերում կորպորատիվ
բնույթ` յուրաքանչյուրը «խաղում է» իր համար` անձամբ
պաշտպանելով իր իրավունքները կամ միավորվելով մասնագիտական, կորպորատիվ, տնտեսական որևէ խմբավորման
շահերի լոբբինգի համար: Սփյուռքի ուժերը համատեղելու
փորձերը, այդ թվում ավելի գլոբալ խնդիրների լուծումը տարբեր կազմակերպությունների, օրինակ` Ռուսաստանի հայերի
միության, Ռուս-հայկական գործնական համագործակցության ասոցիացիայի (АРАДЕС-ի) միջոցով, ոչ մի արդյունք չի
տալիս: Իրականում, բացի մշակութային իրադարձություններից, ոչ մի կարևոր քաղաքական ու տնտեսական առաջխաղացում ռուսահայերի համար և ընդհանրապես հայ-ռուսական փոխհարաբերություններում չի արձանագրվել:
Ռուսաստանի դեպքում սփյուռքի տնտեսական հաջողությունների` ուժեղ լոբբինգի հետ ուղղակի փոխկապակցվածության մասին Ջեյմս Լիդսիի33 տեսությունը չի գործում, չնա-

32

http://www.yerkramas.org/2010/08/31/ararat-gomcyan-neodnorodnost-armyanskoj-diaspory-rossii-i-otsutstvie-sistemy-finansirovaniya-osnovnye-prichinymedlennogo-stanovleniya-ee-organizacionnoj-struktury/
33 James Lindsay, “Getting Uncle Sam’s Ear”, Council on Foreign Relations
(Winter 2002).
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յած շատ մասնագետներ Ռուսաստանում բնակվող հայերի
տնտեսական պոտենցիալը բարձր են գնահատում: Ռուսաստանում հայերը չունեն քաղաքական լոբբի, նրանց կապիտալը Հայաստանում շատ թույլ է արտահայտված, և ամեն ինչ
սահմանափակվում է անհատական դրամական փոխանցումներով: Հնարավոր է, որ պատճառը ուժեղ քաղաքական կառույցի բացակայությունն է (օրինակ, Դաշնակցությունը սփյուռքի ավանդական համայնքներում կազմակերպչական մեծ դեր
ունի), ինչպես նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև պատմականորեն ձևավորված սերտ տնտեսական ու քաղաքական
համագործակցությունը

(ինչու սեփական

շահերի լոբբինգ

անել, եթե Ռուսաստանը մեր լավագույն «բարեկամն է»): Հնարավոր պատճառ է նաև այն, որ ռուսահայերը նախկին ԽՍՀՄ-ի
հանրապետություններից եկածներ են, որոնց դժվար է համախմբել ընդհանուր նպատակների շուրջը: Ինչևէ, Ռուսաստանի հայերի և հայրենիքի միջև տնտեսական հարաբերությունները կազմավորվում են վերը թվարկված հանգամանքներով, որոնք վերացնում են կոլեկտիվ համագործակցությունը
և նպաստում անհատական գործունեությանը:
Վերը թվարկված համայնքներից տարբերվում է իրանահայ
համայնքը: Մերձավոր Արևելքի շատ գաղթօջախների նման
այն առանձնանում է ոչ միայն կենսակերպի կոմպակտությամբ ու ավանդականությամբ, այլև տնտեսական կազմակերպվածությամբ: Դարեր շարունակ Իրանում հայերին գիտեն որպես լավագույն արհեստավորների (երկաթագործներ,
զինագործներ, կոշկակարներ, շինարարներ, դերձակներ, ոս121

կերիչներ և այլն): Սակայն XX դարի երկրորդ կեսից իրանահայերի մասնագիտական շրջանակն ընդլայնվում է, նրանք
սկսում են բարձր պաշտոններ զբաղեցնել գիտության և մշակույթի բնագավառներում: Իրանահայ գործարարները հաջողությամբ են գործում արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներում: Նրանց հաջողությունը հիմնականում
պայմանավորված է արևմուտքի հետ կապերով և լեզուների
իմացությամբ: 1994 թ-ից Իրանում գործող «Իրանի հայ արդյունաբերողների միությունը» բավականին ազդեցիկ է և մեծ դեր
ունի միջին և մանր բիզնեսում:
Իրանահայ գործարարները մեծ օգնություն են ցուցաբերում
Հայաստանի և ԼՂՀ-ի իրենց գործընկերներին:34 Սակայն, ըստ
պաշտոնական վիճակագրության, Իրանի ներդրումներն անհամեմատ քիչ են ԱՄՆ-ի կամ Ռուսաստանի ներդրումներից:
Անկասկած, Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական
գործընկերն է, նրա ենթակայության տակ են երկրի կարևորագույն էներգետիկ ու հեռահաղորդակցական օբյեկտները,
ինչով էլ պայմանավորված է ներդրումների մեծ ծավալը, ներկրման ու արտահանման կարևոր դերը (տե՛ս աղյուսակ 4.1):
Հայերի կողմից ռուսական, ամերիկյան կամ իրանական
կոնկրետ ներդրումների մասին տվյալներ Հայաստանի տնտեսությունում չկան, կարելի է միայն տալ մասնագետների գնահատականները, որոնք արված են անձնական դիտարկումների հիման վրա: Անկասկած, սփյուռքի և հայրենիքի համա-

34 Т. Манасян, Армянская община Ирана – полная идилия., 08: 09
22.11.2007 http: //www.centrasia.ru/newsA.php?st=1195708140.
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գործակցության հնարավորություններն ու ցանկությունները
յուրաքանչյուր համայնքում տարբեր են, քանի որ տնտեսական ներուժը բազմազան է: Այդ ներուժը հասկանալու և գնահատելու բանալին սփյուռքի յուրաքանչյուր հայի ներքին
դրդումն է` Հայաստանի հետ տնտեսական կապերի ստեղծում
կամ պահպանում: Ակնհայտ է, որ հայրենիք-սփյուռք տնտեսական համագործակցության մեջ մեծ է ազգային գիտակցության դերը որպես հայրենիքի հետ կապի գործոնի: Սփյուռքի
տնտեսական գործունեություն ասելով մենք պետք է հասկանանք ոչ թե նրա դերը բնակության երկրի տնտեսությունում,
այլ նրա ցանկացած տնտեսական գործունեությունը (դրամական փոխանցումներ, ներդրումներ, բարեգործություն և այլն)
ի նպաստ Հայաստանի:
Աղյուսակ 4.1
ՀՀ արտաքին տնտեսական ցուցանիշներ, հազար ԱՄՆ դոլար,
2010 թ. (ՀՀ վիճակագրության ազգային կոմիտե)35
Ներկրում,
գործընկեր
երկրների
տեսակարար
կշիռը
1

2 832 885

Արտահանում,
գործընկեր
երկրների
տեսակարար
կշիռը
1

ԱՄՆ

285 752

6

9

Իրան

20 843

5

6

Արտերկրյա
ներդրումների
ներհոսքերն ու
պահուստները
Ռուսաստան

35

http://www.armstat.am
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Համեմատելով սփյուռքի համայնքների տվյալները` պետք
է նկատի առնենք ներքին և արտաքին այն հանգամանքները,
որոնք ձևավորում են այս կամ այն խմբի առանձնահատկությունները: Արտաքին հանգամանքը բնակության միջավայրն է
(«ընդունող կողմ») և այն սահմանող օրենքները, ներքինը` հայ
համայնքի առանձնահատկությունները:
Արտաքին հանգամանքներից կարելի է նշել.
1.

Բնակության երկրի քաղաքական առանձնահատկու-

թյունները:
Մեծ նշանակություն ունեն բնակության երկրի քաղաքական առանձնահատկությունները: Խիստ քաղաքական ռեժիմի, իշխանության պարզ սահմանազատվածության և արտաքին քաղաքականության մեջ գերակայությունների դեպքում
«անցանկալի» կամ «ոչ առաջնային» ազգերը քաղաքական ասպարեզում ոչ միայն չեն կարող իրենց շահերը պաշտպանել,
այլև հասարակայնորեն «դրսևորվել»: Շատ թե քիչ գործող լոբբի ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել կշիռ ունեցող
կազմակերպություն` պարզ դրված նպատակներով ու առաջադրանքներով (ինչպիսին է, օրինակ, Դաշնակցություն կուսակցությունը): Սակայն սփյուռքի յուրաքանչյուր հասարակական կազմակերպության ստեղծումը ոչ պաշտոնապես
կարգավորվում է իշխանությունների կողմից: Գործնականում
քաղաքական

առանձնահատկությունները

ներքին`

միշտ

կողմնակի հայացքից թաքնված գործողություններ են, որոնք
մնում են «կադրից դուրս» և հաճախ սկզբունքորեն հակասում
հասարակության մեջ ԶԼՄ-ների դիտարկումներին:
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2.

Օրենսդիր համակարգը: Անհրաժեշտ է առանձնացնել

օրենսդիր համակարգը, և հատկապես այն կանոնները, որով
առաջնորդվում են: Միգրացիոն, տնտեսական, իրավական և
այլ օրենսդրությունները կարգավորում են համայնքի իրավունքներն ու հնարավորությունները` խթանելով կամ սահմանափակելով կենսագործունեության այս կամ այն ոլորտում
նրա մասնակցությունը:
3.

Սոցիալական առանձնահատկությունները: Բազմազգ

երկրում որևէ ազգի տարբերակումը կամ առանձնացումը կարող է հանգեցնել մյուս ազգերի ազգայնամոլությանը: Եթե զուգահեռաբար քսենոֆոբիայի և ազգայնամոլության հարթեցման քաղաքականություն չի տարվում, եթե ազգամիջյան
խնդիրները խստորեն դրված են հասարակության առաջ,
ապա կառավարության անդամներից մեկի` որևէ համայնքի
հանդեպ

լոյալ

վերաբերմունքը

բացասաբար

կընդունվի:

Մյուս կողմից, ազգային հիմքի վրա ներքին խտրականությունները արագացնում են համայնքի ձուլումն ու քայքայումը
հիմնական բնակչության մեջ: Այդ սոցիալական առանձնահատկությունները պետության կողմից տարվող քաղաքականության հետևանք են:
Սփյուռքի ձևավորման ներքին առանձնահատկությունների
շարքին կարելի է դասել.
1. Սփյուռքի կազմը: Եթե ռուսահայությունը կազմված է
հիմնականում նախկին ԽՍՀՄ բնակիչներից, ապա ԱՄՆ-ի
հայ համայնքը կազմված է Մերձավոր և Միջին Արևելքից,
Արևմտյան Հայաստանից, նախկին Խորհրդային Միությունից
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(Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան, Ուզբեկստան և այլն)
գաղթածներից: Յուրաքանչյուր արտագաղթող իր հետ տանում է այն հիմնական սոցիալական, մշակութային, տնտեսական ժառանգությունը, որ ունեցել է հայրենիքում:
2. Տնտեսական հաջողություններ: Որպես կանոն հետևանք
է

միգրանտի ինտելեկտուալ մակարդակի, իր հետ տարած

տնտեսական «ժառանգության», հնարավորությունների ու
գործարար կյանքին հակվածության, կարևոր է նաև ինչպես
վարձու աշխատող, այնպես էլ անհատ ձեռներեց լինելու դեպքում

հաջողության հասնելու հնարավորությունը: Օրինակ,

Իրանում հայերի ավանդական մասնագիտական հմտությունները արտերկրում ակտիվ գործունեություն չեն ենթադրում,
ինչն անկասկած նվազեցնում է համայնքի ընդհանուր տնտեսական պոտենցիալը:
3. Բնակեցման բնույթը: Ցրված բնակեցման դեպքում (օրինակ` Ռուսաստանում) կապերի պահպանումն ավելի դժվար
է, իսկ մեկուսացումն ավելի հեշտ է տեղի ունենում: Չնայած
կոմպակտ ապրելու (Իրան, ԱՄՆ) դեպքում կապերն ավելի են
սերտանում, սակայն արտաքին միջավայրի ազդեցության
հնարավորությունները մեծանում են: Անկասկած, բնակչության ցրվածությունը պայմանավորված է նաև արտաքին գործոններով, քանի որ նրա սկզբնական ձևավորումը որոշվել և
որոշվում է արտաքին միջավայրի քաղաքական ու սոցիալական յուրահատկություններով: Վերջին տարիներին Ռուսաստան և ԱՄՆ մեկնողները ձուլվում են արդեն լավ ձևավորված
կառույցի մեջ, որը թեև փոխակերպվում է, բայց ոչ այնքան
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արագ, որ ազդի գաղթողի մեկ կամ երկու սերնդի վրա: Օրինակ, մոսկվաբնակ հայերին բնորոշ է ցրված տեղաբաշխումը:
ԽՍՀՄ-ի ժամանակ ազգային հարց չկար, հայերը իրար կողք
ապրելու կարիք չէին զգում, քանզի քարոզվում էր «ազգերի
բարեկամության» գաղափարը, և բոլորը մի հիմքով երկրի`
ԽՍՀՄ քաղաքացիներ էին: Սակայն 1990-ից հետո դեպի
Մոսկվա հայերի շարժ սկսվեց, ինչի հետևանքով ավելի կոմպակտ բնակեցման միտում նկատվեց, մասնավորապես «կուտակումներ» եղան Մոսկվայի հարավ-արևմուտքում և արևմուտքում: Սակայն խոսել «էթնիկ թաղամասի» առկայության
մասին, ինչպիսին կա Լոս Անջելեսում, դեռ վաղ է:
Վերը թվարկված հանգամանքները պետք է ընդունվեն որպես հիմք համայնքի և հայրենիքի տնտեսական համագործակցության հնարավորությունների գնահատման համար:
Սփյուռքի ներուժը նրա բազմակողմանի ներքին կապերի
պահպանման և արտաքին` երրորդ հարթության՝ հայրենիքի
հետ հարաբերությունների հնարավորությունների ու հետաքրքրվածության գնահատականն է, որն անձնական կամ համայնքի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալ-մշակութային
շահերի պաշտպանության նպատակ ունի:
Գծապատկեր 4.1-ում ցուցադրված է արտաքին և ներքին
հանգամանքների ազդեցությունը սփյուռքի վրա: Եթե Հայաստանի հետ դրական և ակտիվ հարաբերությունների պահպանումը բխում է բնակեցման երկրի շահերից, ապա այլազգի
հասարակությունում բնակվող հայի դրական կերպարի`
հասարակական կարծիքի ձևավորման ու կոնկրետ օրենքնե127

րի պահպանման շնորհիվ Հայաստանի կառավարությունը
կարող է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հայկական կազմակերպությունների և բիզնեսի համար: Ֆինանսապես կայուն
համայնքը բնութագրվում է ոչ մեծ տնտեսական պոտենցիալով և հաջողությամբ գործող կազմակերպություններով,
որոնք ուղղված են ընդհանուր` ինչպես տեղական, այնպես էլ
գլոբալ հարցերի լուծմանը:
Գծապատկեր 4.1
Սփյուռքի պոտենցիալի ձևավորման
վրա ազդող հանգամանքներ
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Իհարկե, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ առանց հայրենիքի օգնության այդ ներուժը արժեք չունի, դրա կիրառման համար լծակներ են անհրաժեշտ: Ինչպես արդեն նշվեց, սփյուռքի
կապիտալը Հայաստան բերելու համար պետությունը քայլեր է
անում` փորձելով ստեղծել շահավետ պայմաններ: Սփյուռքի
նախարարության պաշտոնական հայեցակարգի տեքստում
առանձին բաժին է հատկացված հենց բիզնես կապերին: Այնտեղ մասնավորապես նշվում է.
«ՀՀ կառավարության ծրագրի և ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներն ամրագրում են գործարար միջավայրի բարելավման անհրաժեշտությունը: ՀՀ
կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը գործարար և ներդրումային միջավայրի «գերազանցության կենտրոն» դարձնելու` տարածաշրջանում լավագույն վայրը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, բիզնես սկսելու և զարգացնելու համար։ Մասնավորապես, միջազգային
մակարդակով մրցունակ գործարար ու առևտրային պայմանների ապահովման, օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման, գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման
պետական քաղաքականությունը Հայաստանում ներկայումս
ուղղված

է

տնտեսության

առավել

ազատականացմանը,

ազատ մրցակցության խթանմանը, վարչարարական ընթացակարգերի պարզեցմանը, հարկային և մաքսային` ֆիսկալ հավասարակշռված քաղաքականության իրականացմանը, սպառողների շահերի արդյունավետ պաշտպանությանը և միջազագային չափանիշներին համապատասխանող մասնագետ129

ների պատրաստմանը: Կարևորվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ապահովագրական համակարգի
ձևավորումը` սփյուռքի ներգրավմամբ կատարվող ներդրումները հնարավոր ռիսկերից ապահովագրելու համար»:36
Հայրենիքի և սփյուռքի տնտեսական փոխկապակցվածությունը կարելի է բաժանել մի քանի տեսակների, ընդ որում,
տնտեսական գործունեությունից կախված առանձնանում են
հետևյալ հանգամանքները, որոնք ազդում են դրա իրականացմանը:
1.

Նյութական փոխազդեցություններ
•

Անհատույց դրամական փոխանցումներ հարազատ-

ներին ու բարեկամներին,
•

Բարեգործություն,

•

Ուղղակի արտերկրյա ներդրումներ:

2.

Ոչ նյութական օգնություն
•

Տնտեսական շահերի լոբբինգ առևտրային ռեժիմների

հեշտացման և այլ նպատակներով,
•

Գիտելիքների, ղեկավարման փորձի, տեխնոլոգիա-

ների փոխանակում տնտեսության ավելի էֆեկտիվ գործունեության և ավելի բարենպաստ բիզնես-մթնոլորտ ստեղծելու
համար:
Տնտեսական փոխազդեցության բաժանումը նյութականի և
ոչ նյութականի հիմնված է այն բանի վրա, որ նյութականը կա-

36

Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգ, 29
հունիսի 2009 թվական, №130:
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րող է չափվել ճշգրիտ դրամական միավորներով, այնինչ ոչ
նյութական օգնությունը հնարավոր չէ հաշվել:
Շահերը կախված են տնտեսական կապի տեսակից, քանի
որ փոխադարձ ներդրումների վերջնական արդյունքը շահույթի ստացումն է: Անվերադարձ փոխանցումների և ոչ նյութական օգնության դեպքում շահույթը չափվում է զուտ բարոյական բավարարվածությամբ, որոշ դեպքերում` չձևակերպված
և չհայտարարագրված եկամտով` կաշառքով, փոխհաշվետվության համակարգի տեսքով և այլն:
Դրամական փոխանցումների դեպքում այդ կապերի մոտիվացիայի համար որոշիչ դեր են կատարում ներքին ընտանեկան արժեքները, ընտանեկան համախմբվածությունը:
Այդ տեսակի փոխանցումները մասնագետների կողմից երկակի են գնահատվում. մի կողմից դրանք բարձրացնում են երկրի բարեկեցությունը և իջեցնում աղքատության ցուցանիշը,
մյուս կողմից` սաստկացնում անհավասարությունն ու կախվածությունը:
Հայաստան եկող շահույթ չհետապնդող դրամական փոխանցումների 90%-ը Ռուսաստանից է (միջին հաշվով Ռուսաստանում բնակվող յուրաքանչյուր հայ Հայաստան է փոխանցել 252 084 դրամ), երկրորդ տեղում ԱՄՆ-ն է (ԱՄՆ-ում
բնակվող յուրաքանչյուր հայ փոխանցել է 34 588 դրամ): 2010
թվականին փոխանցված գումարների ընդհանուր թիվը կազմել է համախառն ազգային եկամտի (ՀԱԵ)-ի 8,8%-ը:
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Աղյուսակ 4.2
Միջին հաշվով դրամական փոխանցումների
ծավալը դրամով, 2010 թ-ի ավարտ

Ռուսաստան
Իրան
ԱՄՆ

Դրամական
փոխանցումների
ընդհանուր
ծավալը*
378 126 400 000
17 294 000 000

Հայերի
քանակը
երկրում**
1 500 000
150 000
500 000

Միջին հաշվով
դրամական
փոխանցումների
ծավալը
252 084
34 588

* ՀՀ ազգային վիճակագրության կոմիտե37
** Մասնագետներ, ոչ պաշտոնական գնահատականներ38

Ռուսական փոխանցումների նման մեծ տարբերությունը
նշանակում է, որ Ռուսաստանի հայ համայնքն ունի տնտեսական մեծ հնարավորություններ, որոնք տվյալ պահին հիմնականում ուղղված են մասնավոր անձանց, չկա Հայաստանի
հետ տնտեսական կապերը խթանող կազմակերպչական համակարգ:
Անհատներին փոխանցումների թերությունն այն է, որ
նրանք չեն կարող համազգային խնդիրներ լուծել` ճանապարհներ վերանորոգել, ջրագծեր անցկացնել և այլն: Այդ
պատճառով ավելի կարևոր նշանակություն ունեն հանրային
դրամական փոխանցումները, այսինքն` բարեգործական կազ37
38

http://www.armstat.am
http://www.armeniandiaspora.com
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մակերպություններին,

միություններին,

ասոցիացիաներին

նպատակային փոխանցումները, որոնք ուղղվում են հանրային կարիքներին: Բարեգործության շարժառիթը հայրենասիրական զգացմունքներն են, հայրենիքին, ոչ թե միայն ընտանիքին օգնելու ցանկությունը:
Ելնելով նշվածից կարելի է ենթադրել, որ, օրինակ, ԱՄՆ-ում
նախկին ԽՍՀՄ-ից եկած հայերն ավելի քիչ են զբաղվում բարեգործությամբ, քան Մերձավոր Արևելքից եկածները, որոնք
մեծամասնությամբ Արևմտյան Հայաստանից են: Հայերի մի
մասն ապրել է Խորհրդային Հայաստանում, նրանցից շատերն
այնտեղ բարեկամներ ու ծանոթներ ունեն, որոնց ֆինանսապես օգնում են: Դա նրանց համար բարեգործություն է, որի
միջոցով բավարարում են իրենց հայրենասիրական զգացումները: Մյուս մասի համար Հայաստանի Հանրապետությունն
ավելի շուտ «վիրտուալ» է, քան իրական, քանի որ շփումը
հայրենիքի հետ խորհրդային ժամանակաշրջանում շատ սահմանափակ էր, հնարավոր է որ ընդհանրապես չի էլ եղել: Այնուամենայնիվ Հայաստանը սփյուռքում բնակվող հայերի համար ձգողական ուժ ունի. «Հայաստանը մեզ համար սուրբ է`
որպես ծննդավայր» (Իրանի Ատրպատականի հայ համայնքի
ղեկավարի՝ Մ. Թումանյանի հետ հարցազրույցից): Չունենալով անձնական կապեր, նրանք մասնակցում են բարեգործական միջոցառումների, որպեսզի ինչ-որ կերպ ուժեղացնեն
իրենց հոգևոր կապը նախնիների երկրի հետ:
Հարկ է նշել, որ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի տվյալներով ԱՄՆ-ից բարեգործության նպատակով
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հատկացված միջոցների ծավալները դեռ մի քանի տարի
առաջ մի քանի անգամ գերազանցում էին Ռուսաստանի ցուցանիշներին: Սակայն վերջին յոթ տարիների ընթացքում իրավիճակը փոխվել է: 2010 թ-ին Ռուսաստանը բարեգործության
ծավալով 2,5 անգամ գերազանցել է ԱՄՆ-ին, ինչը պայմանավորված է այդ երկրում բարեգործների շարքում բավականին թվով հայ մեծահարուստների գոյությամբ: Նրանք որպես «պատվո անդամ» գրանցված են «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի «Ոսկե մատյանում»՝ ավելի քան 1 մլն
ԱՄՆ դոլար նվիրատվության շնորհիվ39:
Չնայած ընդհանուր նվիրատվության թվով Ռուսաստանը
գերազանցում է ԱՄՆ-ի ցուցանիշներին, սակայն մեկ անձի
միջին հաշվով հակառակն է. 2010 թ-ին Ռուսաստանում բնակվող յուրաքանչյուր հայ բարեգործության համար նվիրաբերել
է 1 100, իսկ ԱՄՆ-ում բնակվող հայը` մոտ 1 300 դրամ (աղ.
4.3):

Տարբերությունը մեծ չէ, սակայն եթե հաշվի առնենք

դրամական փոխանցումները, որոնց տարբերությունն էական
է, տնտեսության մեջ Ռուսաստանի հայերի ընդհանուր ֆինանսական ներդրումը գերազանցում է ԱՄՆ-ի հայերի ներդրումներին:
Դրա առաջին պատճառը Ռուսաստանի հայ համայնքի
քանակական և որակական աճն է: Ռուսահայերի մեծ մասը
Խորհրդային

Հայաստանից է,

բնականաբար հայրենիքում

նրանք ընտանիք ու բարեկամներ ունեն, կապված են հոգևոր և

39 Հիմնադրամ 2010-ի տվյալներ/Annual Report 2010: http://www.himnadram.org/index.php?id=76.
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նյութական աղերսներով: Եթե Միացյալ Նահանգներ մեկնում
են ընտանիքներով` մշտական բնակության նպատակով, և
հայրենիքի հետ կապն ընդհատվում է, ապա Ռուսաստան
մեկնողների մեջ գերակշռում են աշխատանք փնտրող տղամարդիկ: Հայաստանում գտնվող նրանց ընտանիքները գոյատևում են ուղարկված դրամական փոխանցումների շնորհիվ:
Եթե անվերադարձ դրամական փոխանցումների շարժառիթը հայրենասիրական զգացումներն ու բարեկամական կապերն են, ապա ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների դեպքում
ավելանում է նաև Հայաստանի տնտեսության և ներուժի գնահատման խնդիրը:
Ներդրումները լինում են փաթեթային և ուղղակի: Փաթեթային ներդրումներն իրենցից ներկայացնում են արժեթղթերի
պասիվ տիրապետում և չեն նախատեսում արժեթղթեր թողարկող ընկերությունում որևէ ազդեցություն կամ կառավարում: Ուղղակի ներդրումները կատարվում են երկարատև համագործակցության և եկամուտ ստանալու հաշվարկով, դրա
համար ուղղակիորեն կապված են այն բանի հետ, թե ինչպես է
ներդնողն ընդունում Հայաստանի տնտեսական վիճակը`
դրական թե բացասական: Նրա գնահատականի ձևավորման
վրա ազդում են շատ տարբեր հանգամանքներ` վիճակագրական տվյալները, քաղաքական վիճակը, մասնագետների կարծիքները, միջոցների և ենթակառուցվածքների թույլատրելիությունը և այլն: Այս տվյալները հիմնականում կարևոր են մանր
և միջին ներդրումների համար: Հայաստանի տնտեսությունում մեծ ներդրումների դեպքում կարող են գործել նաև ոչ
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առօրյա հանգամանքներ, օրինակ` ներքին քաղաքական պայմանավորվածությունը, պարտքերի մարումը: Եկամուտ ստանալը միշտ չէ որ պետք է լինի առաջնային նպատակ:
Աղյուսակ 4.3
Երկրների նվիրատվությունների
միջնահաշիվը դրամով, 2010 թ.

Ռուսաստան
Իրան
ԱՄՆ

Նվիրատվության
ընդհանուր
ծավալը*
1 654 005 633
18 211 768
643 615 718

Հայերի
թիվը
երկրում**
1 500 000
150 000
500 000

Նվիրատվությունների
միջնահաշիվը
1103
121
1287

* Տվյալներն ըստ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի40
** Ոչ պաշտոնական, մասնագիտական գնահատականներ41

Ներդրումներ կատարող հայը հիմնվում է նաև պաշտոնական աղբյուրների` սփյուռքի կազմակերպությունների տվյալների, միջազգային կազմակերպությունների, փորձագետների
կարծիքների, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների վրա: ՌԴ ԱԳՆ տվյալների համաձայն Հայաստանում գործում են 1300 ընկերություններ այլ երկրի (ռուսական) կապիտալի մասնակցությամբ: Այն մասին, թե դրանց որ մասն է պատկանում հայերին, կարելի է միայն ենթադրել, քանի որ նման տեղեկություն40
41

http://www.himnadram.org/events
http://www.armeniandiaspora.com
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ներ պաշտոնական տեղեկատուներից հնարավոր չեղավ ձեռք
բերել: Սակայն թվարկենք մի քանի խոշորագույններին` «Տաշիր գրուպ», «Ռոսգոսստրախ», Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի հիմնադրամ, «Ամերիա բանկ», «Յունիստրիմ» և այլն:
ԱՄՆ-ում գրանցված և Հայաստանում գործող ընկերությունների թիվը մոտ 80 է, միացյալ հայ-ամերիկյան կազմակերպություններինը` 100: Դրանց մեծամասնությունը մանր
բիզնես է` խանութներ, անձնական բժշկական հաստատություններ, տարբեր ծառայություններ և այլն: Դրանցից բացի
ներկայացված են նաև համատեղ հեռահաղորդակցության ընկերություններ: Ամերիկայի հայ գործարարները, ի տարբերություն Ռուսաստանի գործարարների, Հայաստանի շուկան բավարար գրավիչ չեն համարում, քանի որ այստեղ բիզնեսի ղեկավարման մեթոդները տարբերվում են արևմտյանից, բացի
այդ կադրերի որակավորման խնդիր գոյություն ունի: Նրանք
գերադասում են զբաղվել բարեգործությամբ (օրինակ` «Գաֆեսճյան թանգարան» հիմնադրամ, «Թուրփանջյան ընտանեկան հիմնադրամ», «Ալեք Մանուկյան Մատենադարան», «Հովնանյան ինթերնեյշնլ» և այլն): Այստեղ կարևոր դեր են խաղում
նաև միջպետական հարաբերությունները, ամեն դեպքում,
Հայաստանի կապերը Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ են, քան
ԱՄՆ-ի:
Այսպիսով, երկրի ներսում, ավելի ճիշտ, նույն ազգի մեջ
գոյություն ունի տնտեսական հոսքի երեք մակարդակ, որը
սնուցում է հայության գոյատևման հիմքերը: Հորիզոնական`
մի սոցիալական խավի մեջ, ուղղահայաց` խավերի միջև, և
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երրորդ հոսքը` երկրի և նրա սփյուռքի միջև: Երրորդ հոսքի
ճիշտ ղեկավարումը կօգնի երկրի տնտեսության խտության
հավասարաչափ բաշխմանը և կնպաստի բոլոր շրջանների
աճին ու բարգավաճմանը: Հոսքի ինտենսիվությունը կախված
է այս կամ այն երկրում համայնքի ներուժից, որը գնահատվում է մի շարք ներքին և արտաքին գործոններով:
Երրորդ հոսքը միատարր չէ և բաղկացած է բազմաթիվ փոխադարձ կապերից, որոնք բաժանվում են հոգևորի և նյութականի: Նյութականն իր հերթին բաժանվում է երկու մասի` անշահախնդիր և շահադիտական: Տնտեսական հոսքի տարբերությունները հիմնականում կախված են սփյուռքի ծագման ու
փոխակերպման պատմությունից, բնակության երկրի ու հայրենիքի (ՀՀ) միջև արտաքին քաղաքական հարաբերություններից: Օրինակ` դրամական փոխանցումների 90%-ը գալիս է
Ռուսաստանից, որն առաջին տեղում է արտերկրյա ներդրումների ծավալով: Պատճառն այն է, որ Ռուսաստանի հայերի մեծ
մասն աշխատանքային միգրանտներ են, որոնց բարեկամները
բնակվում են նախկին Խորհրդային Հայաստանում: Կարևոր
հանգամանք է նաև Ռուսաստանի՝ որպես ռազմավարական
գործընկերոջ հանդեպ Հայաստանի պատմականորեն ձևավորված վստահությունը: ԱՄՆ-ի հայերը որպես կանոն գաղթել են ընտանիքներով, նրանք Հայաստանում բարեկամական
կապեր չունեն, սակայն հոգևոր կապի շնորհիվ պատմական
հայրենիքին օգնում են ոչ թե դրամական փոխանցումներով,
այլ բարեգործական կազմակերպությունների միջոցով:
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Սակայն սփյուռքի տնտեսական ռեսուրսի և դրամական
հոսքի կառուցվածքը հասկանալու բանալին տնտեսական
գործունեությանը մասնակից անհատի անձնական մոտիվացիան է: Սփյուռքի երեք և մեկ ՀՀ պարբերականի անցկացրած կոնտենտ անալիզի միջոցով կփորձենք հետևել, թե որքանով են ԶԼՄ-ները հաստատում կամ հերքում վերը ձևակերպված փոխկապակցվածությունները և ազդո՞ւմ են արդյոք
այս կամ այն տիպի տնտեսական գործունեության ընտրության ու Հայաստանում իրավիճակի մասին պատկերացում
կազմելու վրա:
ԶԼՄ-ները տնտեսական կապեր հաստատելու ընդհանուր
մոտիվացիայի վրա ազդող կարևոր գործոններ են և լուրջ կշիռ
ունեն գնահատական տալու, բարեգործության կամ ներդրումների, Հայաստանի` որպես լուրջ տնտեսական թերություններով կամ տարեցտարի նոր հաջողությունների հասնող երկրի
քարոզչության գործում: Հաճախ հենց սփյուռքի ԶԼՄ-ներն են
ամենայն մանրամասներով անդրադառնում այն բանին, ինչի
մասին հայաստանյան ԶԼՄ-ները լռում են:
Հայրենիքն իր նպատակների և գաղափարախոսության
առաջխաղացման համար ինչ-որ չափով սփյուռքի կազմակերպությունների միջոցով ազդում է գնահատականների, թեմաների, դրանց շարադրման ձևաչափի ընտրության վրա:
Արտերկրի հայկական ԶԼՄ-ների հետ սերտ կապը կարող է
լինել լրացուցիչ լծակ հայկական տնտեսությանն անհրաժեշտ
ներդրումների ուղղության մասին տեղեկությունների առումով` համապատասխան հոդվածների տրամադրում, մասնա139

գետների կոնսուլտացիա, արտադրության որոշ ոլորտների
մասին իրազեկում և այլն:
Օրինակ, բարեգործությունը դիտարկելիս տեսնում ենք, որ
վերը նշված էին տեղեկություններ, որոնցից հետևում է, որ
ԱՄՆ-ում բարեգործությունը սփյուռքի մեկ անդամի հաշվով
ավելի բարձր է, քան մեկ այլ ուսումնասիրվող երկրում, ընդ
որում ԱՄՆ-ում բարեգործական հիմնադրամների և միավորումների ցանցն ավելի զարգացած է, քան Ռուսաստանում և
Իրանում: Այդ փաստն անմիջականորեն կապված է ԱՄՆ-ում
հայկական ԶԼՄ-ների մեծ թվով: Այսօր ԱՄՆ-ում գործում են
ավելի քան 40 հրատարակչություններ, կան մի քանի հեռուստաալիքներ: Ի տարբերություն հեռուստատեսության, թերթերն ու ամսագրերն ունեն իրենց թղթակիցներն ու ընթերցողները, վերջիններս որպես կանոն երիտասարդ չեն, համարյա
չեն օգտվում ինտերնետից, կամ գերադասում են տեղեկատվության ավանդական աղբյուրները: Ի դեպ, նվիրատվության հավաք անցկացնելիս բարեգործական հիմնադրամները
հենվում են հենց այս մարդկանց վրա: Երիտասարդությունն
ավելի քիչ է հետաքրքրված բարեգործությամբ և նախապատվությունը տալիս է խորհրդակցության, ուսուցման, կապերի,
փորձագիտական գնահատականների տրամադրմանը42: Տպագիր մամուլի բազմազանությունը` մասնավոր, կրոնական,
կրթական, գիտական, քաղաքական, երգիծական և այլն, հնարավորություն է տալիս մեծ թվով ամերիկահայերի ուշադրու-

42 “Diaspora - the comparative advantage for Armenia”, T. Manaseryan, p. 7.
Working paper, January 2004. Armenian International Policy Research Group.
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թյունը հրավիրել բարեգործության վրա և հասնել էական հաջողությունների:
Սակայն ավելի մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում
Հայաստանի տնտեսությունում կատարվող ներդրումները:
Հայաստանում ներդրումների որոշում ընդունելիս և բնագավառն ընտրելիս սփյուռքը հիմնվում է հետևյալ փաստարկների վրա` Հայաստանին կապվածություն (հայրենասիրական
զգացմունքներ), շրջապատողների կարծիք, սփյուռքի կազմակերպություններից ստացված հասանելի տեղեկություններ,
մասնագետների գնահատականներ և վիճակագրական տվյալներ և ԶԼՄ-ներ (ընդ որում, վերջին դերը չեն խաղում վերը
թվարկված փաստարկներում): Եթե վերը թվարկվածը պատկերացնենք բուրգի տեսքով, հիմնվելով աղբյուրների հասանելիության վրա, ապա կստացվի հետևյալ փոխկապակցվածությունը. հայրենիքում տնտեսական գործունեություն սկսելու ցանկությունն ի սկզբանե պետք է հիմնված լինի հայրենասիրության վրա, որոնցից բխում է զանգվածային տեղեկատվության նկատմամբ հետաքրքությունը: ԶԼՄ-ների հրապարակումներին «ծանոթանալուց» հետո տեղեկատվությունը
քննարկվում է մտերմիկ շրջապատում: Ստացված տեղեկությունները հաստատելու համար կարող են օգտագործվել վիճակագրական և միջազգային կազմակերպությունների տվյալները, գործնականում բոլորը, որոնք որոշակի ցուցանիշներ են
պարունակում, որոնցով տրվում է այս կամ այն երկրի ընդհանուր տնտեսական գնահատականը: Արդյունքում ամենադժվար հասանելի տեղեկատվության աղբյուրները պետական
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համակարգի ներկայացուցիչները կամ մեծ ձեռնարկությունների տերերն են, որոնցից կարող է կախված լինել ներդրողի
բիզնես ծրագրի իրականացումը (տե’ս գծապատկեր 4.2):
Գծապատկեր 4.2
Հայրենիքի և սփյուռքի միջև տնտեսական կապ սկսելու
մոտիվացիա` տեղեկատվության աղբյուրների
հասանելիության բուրգ

Այսպիսով, հայրենասիրական զգացմունքների և շրջապատի կարծիքի համադրությամբ ԶԼՄ-ները սփյուռքի համար
դառնում են հիմք` հայրենիքի հետ տնտեսական կապերի
հաստատման և դրանց տիպերի կազմավորման համար:
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Մեր վերլուծած մամուլում տնտեսության վերաբերյալ հոդվածները քաղաքական և մշակութային տեղեկություններից
հետո երրորդ տեղում են և կազմում են ընդհանուր ծավալի
մոտ 10,3%: Տնտեսական հոդվածների մեծագույն` 19,6% տոկոսը Ռուսաստանի «Ноев Ковчег» թերթում է, գործնականում
նույն ցուցանիշներն են նաև հայաստանյան «Առավոտ» և
ԱՄՆ-ի «Ասպարեզ» թերթերում: Իրանի «Ալիքը» վերջին տեղում է:
Գծապատկեր 4.3
Տնտեսական թեմայով հոդվածների բաշխումը թերթերով,
տպագրության ընդհանուր թվից %-ով
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Ստացված բոլոր տվյալներն ուղիղ համեմատական են Հայաստանում արտերկրյա ներդրումների ծավալի վիճակագրության տվյալներին, այսինքն բովանդակային վերլուծության
արդյունքները հաստատում են ՀՀ-ում ստեղծված տնտեսական իրավիճակը, որտեղ Ռուսաստանը առաջատար դեր է
խաղում: Անկասկած Ռուսաստանից Հայաստան հայկական
կապիտալի ուղղորդման գործում իր ներդրումն ունի նաև
հայկական տպագիր մամուլը:
Համեմատելով «զգացմունքային», վերլուծված հոդվածների
ցուցանիշները, ակնհայտ է դառնում, որ թերթերի մեծ մասը
ձգտում է տնտեսական ցուցանիշները գնահատելու չեզոք
դիրքի, բացի «Առավոտից», որը առաջատար է բացասական
հրապարակումներով: Հետագայում մենք կուսումնասիրենք
«Առավոտի» բացասական հոդվածները, սակայն ստացված
համամասնությունների բացատրություններից է նաև այն
փաստը, որ որպես կանոն սփյուռքի մամուլը օգտագործում է
կողմնակի տեղեկության աղբյուրներ` վերատպելով տեղական ԶԼՄ-ների կամ երրորդ կազմակերպությունների հոդվածները: Վերատպման կամ առաջնային աղբյուրի տեղեկության մասնակի օգտագործման դեպքում զգացմունքային գնահատականը հարթեցվում է, մնում են չոր տվյալներ, որոնք
վերլուծության ժամանակ բնականաբար ստանում են չեզոք
գնահատական:
Ավելի մանրամասնորեն ուսումնասիրելով «Առավոտ» թերթի տվյալները, կարելի է հասկանալ, թե որտեղից է առաջանում տնտեսական բացասական հրապարակումների բարձր
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տոկոսը: Ներքևում բերված աղյուսակում տրված են այս հրատարակության մեջ բացասական հոդվածների ընդհանուր քանակի վերաբերյալ հրապարակումների ամենաբարձր տոկոս
(հաճախականություն)

ունեցող

թեմաները:

Բացասական

հրապարակման օրինակ` «Պարզունակ բլեֆ՝ սակագնային
հաշվիչների մրցույթի շուրջ» («Առավոտ», 16.03.2005):
Գծապատկեր 4.4
Տնտեսական հոդվածներին տրված
գնահատականների պատկերը տոկոսներով
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Աղյուսակ 4.4
Հոդվածների թեմաները «Առավոտ» թերթի
բացասական հոդվածների ընդհանուր
քանակից, ամենաշատ տոկոս հավաքածները
Թեմաները
Ջրի գնի աճ, տրանսպորտային ծառայություններ
Հարկային քաղաքականություն
Բիզնես-կլիման ՀՀ-ում
Քաղաքաշինություն
Գյուղատնտեսություն
Մաքսային քաղաքականություն
Սեփականաշնորհում
Կոմունալ ծառայություններ

%
8,5
8,5
7,4
7,4
6,4
6,4
5,3
4,3

Վերը թվարկված թեմաները հիմնականում վերաբերում են
երկրի տնտեսական գործունեության ներքին կերպարին և հազիվ թե հետաքրքրեն սփյուռքի ընթերցողին: Օրինակ, հարկային և մաքսային քաղաքականության թեմաներն ընդհանրապես չեն արծարծվում իրանական «Ալիքում», իսկ

«Աս-

պարեզ» և «Ноев Ковчег» թերթերի հրապարակումներում
ստացել են չեզոք գնահատական:
Բովանդակության համեմատության հիման վրա ստորև
տրվում է աղյուսակ, որում նշված են վերոնշյալ թերթերում
տնտեսական հոդվածների հինգ ամենատարածված թեմաները: Բոլոր հրատարակություններում Հայաստանի և տվյալ
երկրի տնտեսական հարաբերությունները երկրորդ տեղում
են: Հիշյալ հնգյակում կա նաև ՀՀ տնտեսության մեջ արտեր146

կրյա ներդրումների թեման, սակայն նրանց դիրքերը ցուցակում տարբեր են: Ռուսական ««Ноев Ковчег»-ում այն 4-րդ
տեղն է զբաղեցնում: Ռուսաստանի ներդրումները ՀՀ-ում
ինտենսիվ են և զբաղեցնում են տնտեսության այնպիսի լայն
հատված, որ այլ երկրներից ՀՀ ներդրումների մասին հրատարակություններին տեղ չի մնում: ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի ներդրումների ծավալն այնքան էլ ինտենսիվ չէ, այդ իսկ պատճառով
տվյալ թեման հրատարակությունների թվով գտնվում է երրորդ տեղում և ռուսական թերթի համեմատ ավելի բարձր
դիրքում է:
ՀՀ-ում արտերկրյա ներդրումների թեման առաջին տեղն է
գրավում իրանական «Ալիք» թերթում: Իրանի հետ տնտեսական համագործակցությունը ռուս-հայկական և հայ-ամերիկյան գործնական կապերի համեմատ թույլ է, այդ պատճառով,
զուգահեռներ անցկացնելով արտաքին տնտեսական գործունեության վիճակագրական տվյալների և թեմայի հաճախականության միջև կարելի է պնդել, որ մեծ ուշադրություն
դարձնելով այդ հարցին, «Ալիքը» փորձում է գոյություն ունեցող փոխհարաբերություններն ինտենսիվացնել: Եթե շատ
երկրներ ՀՀ-ում դրամական ներդրումներից չեն խուսափում,
ապա իրանահայերը դրան մոտենում են որոշակի վերապահումով: Այդ միտքը հաստատելու համար կարելի է բերել տնտեսական անվտանգության թեման, որն «Ալիքում» նույնպես
զբաղեցնում է բարձր դիրք: Այս թեմայով հրատարակությունների մեծ մասը չեզոք և դրական բնույթի է, բացասական
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հրատարակությունները բացակայում են: Այդ կերպ կարելի է
հասկանալ, որ տնտեսական ներդրումների ռիսկերը մեծ չեն:
Հետաքրքիր է, որ հաճախ է հիշվում Հայաստան-ԱՄՆ համագործակցության մասին: Դա կարող է տարօրինակ թվալ,
եթե նկատի ունենանք Իրանի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները:
Սակայն պետք չէ աչքաթող անել այն փաստը, որ «Ալիք» թերթը պատկանում է Դաշնակցություն կուսակցությանը, որն
ավելի ակտիվ է գործում ԱՄՆ-ում, և հավանաբար այդ պատճառով է ուշադրություն հատկացվում նման հրատարակություններին: Այս պարագայում, եթե հաշվի առնենք ՀՀ-ՌԴ և
ՀՀ-ԱՄՆ տնտեսական կապերի ինտենսիվությունը, պատահական չէ Հայաստանի տնտեսության մասին տվյալների առկայությունը ՌԴ-ի և ԱՄՆ-ի հայկական թերթերում, և բացակայությունը` «Ալիքում»: Բացի այդ «Ասպարեզում» հաճախ է
գրվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ-ին
վարկ տալու մասին:

ԱՄՆ-ը Հայաստանին ամենամեծ ֆի-

նանսական օգնություն տվողներից է, ինչին թերթն անընդհատ
անդրադառնում է:
«Առավոտի» արծարծած թեմաները հիմնականում հարկային, մաքսային ոլորտներն են, քաղաքական գործիչները, երկրում տիրող ընդհանուր իրավիճակը (բիզնես-կլիման) և որպես լրացում, ՀՀ տնտեսության մասին երրորդ` կողմնակի
կազմակերպությունների, միջազգային փորձագետների կարծիքը (հայացք կողքից):
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Աղյուսակ 4.5
Տնտեսական հինգ ամենահայտնի թեմաները
2005-2010 թթ. ընթացքում, յուրաքանչյուր թերթի համար

Ալիք (Իրան)
ՀՀ տնտեսության
մեջ արտերկրյա
ներդրումներ
ՀՀ-Իրան
տնտեսական
փոխգործակցություն

Ասպարեզ (ԱՄՆ)
ՀՀ տնտեսության
ղեկավարների
պաշտոնական
պատկերացումները
ՀՀ-ԱՄՆ
տնտեսական
փոխգործակցություն

«Ноев Ковчег»
(ՌԴ)

Առավոտ (ՀՀ)

ՀՀ տնտեսության
վերաբերյալ
տվյալներ

Հարկային
քաղաքականություն

ՀՀ-ՌԴ
տնտեսական
փոխգործակցություն

Բիզնես
կլիման
ՀՀ-ում

ՀՀ տնտեսության
ղեկավարների
պաշտոնական
պատկերացումները

ՀՀ տնտեսական
անվտանգություն

ՀՀ տնտեսություն
արտերկրյա
ներդրումներ

ՀՀ-ԱՄՆ
տնտեսական
փոխգործակցություն

ՀՀ վարկավորումը
միջազգային
կազմակերպությունների
կողմից

ՀՀ
տնտեսություն
արտերկրյա
ներդրումներ

ՀՀ տնտեսության
վերաբերյալ
տվյալներ

ՀՀ ֆինանսական
համակարգի
վիճակը

ՀՀ տնտեսության
ղեկավարների
պաշտոնական
պատկերացումները
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Միջազգային
մասնագետների,
կազմակերպությունների
պատկերացումը ՀՀ
տնտեսության
մասին

Մանր ու
միջին բիզնես

Մաքսային
քաղաքականություն

Տեղեկատվության և համեմատության այլ կարևոր աղբյուր
է թերթերի ուղղորդումը: Մի կողմ թողնելով չեզոք հրատարակությունները, ուսումնասիրենք դրական և բացասական
հրատարակությունների կառուցվածքը: Չնայած դրանք քիչ
տոկոս են կազմում, սակայն ընդհանուր պատկերը հասկանալու հնարավորություն տալիս են:
Ամենահայտնիների թվում չկան ԼՂՀ տնտեսության վերաբերյալ հրատարակություններ, սակայն իշխանությունների
ներկայացրած ԼՂՀ արտերկրյա ներդրումների թեման և ԼՂՀ
տնտեսության մասին տվյալները հայտնվեցին լավագույն
դրական

հրատարակությունների

հնգյակում:

Ղարաբաղի

տնտեսության նկատմամբ բարյացակամ են ամերիկյան «Ասպարեզը» և իրանական «Ալիքը»: Ամերիկահայերը ջանք են
գործադրում մարզի տնտեսությունը վերականգնելու համար,
իսկ իրանահայերի համար Ղարաբաղը անմիջական հարևան
է, որի տնտեսական կյանքին սպասվելիք մասնակցությունը
շատ գրավիչ է:
«Առավոտ» թերթի դրական և բացասական հրատարակությունների թվում են հայտնվել գյուղատնտեսությունը և քաղաքաշինությունը: Դա խոսում է այդ ոլորտում տեղի ունեցող
անընդունելի գործողությունների մասին: Օրինակ` մայրաքաղաքի ընդհանուր կանաչապատումն ու բարեկարգումն անկասկած հասարակությունը լավ է ընդունում, սակայն պատմական կենտրոնի քանդումն ու փոխարենը Հյուսիսային պողոտայի, քաղաքի գլխավոր հատակագծի հաշվին նոր շենքերի
կառուցումն առաջացնում է բացասական ալիք, որի մասին
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թերթը գրում է: Նման տրամաբանությամբ գյուղատնտեսության բնագավառում ֆերմերներին հատկացվող ֆինանսական
օգնությանը, վարկի հասանելիությանը, պետգնումների վաճառքի խթանմանը զուգահեռ տեղի են ունենում նաև բացասական երևույթներ: Քանի որ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի տնտեսական գործունեության հիմնական ճյուղերից է,
տվյալ թեման հաճախ է քննարկվում թերթերում:
Աղյուսակ 4.6
Հինգ ամենահայտնի բացասական և դրական տնտեսական
թեմաներն ըստ թերթերի (2005-2010 թթ.)
Դրական
ԱսպաԱռավոտ
Ալիք
րեզ

Բացասական
Ноев
ԱսպաНоев
Առավոտ
Ալիք
Ковчег
րեզ
Ковчег
Իշխանությունների
Այլ
Սփյուռերկր- կողմից
քի հայ
տնտ.
ների
ՀՀ փոխ- բիզնես- ՀարԲանցուցահետ
Պետ. ՀՀ-ԱՄՆ գործ. այլ մենների կային
կային
հրատա- տնտ.կա երկր- հաջո- քաղաքա արտա- նիշների
համամասին
քին
րակչ.
պեր
ների ղություն կանուկարգ
առև- պաշտոթյուն
ների
հետ
տրային նական
ներկայա
կապեր պատցումը
կերացում
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Աղյուսակ 4.6
Շարունակություն
Դրական
Բացասական
ԱսպաНоев
ԱսպաНоев
Առավոտ
Ալիք
Առավոտ
Ալիք
րեզ
Ковчег
րեզ
Ковчег
ՀՀ
ՏրանսԿոմուարտերՀՀ-ՌԴ պորտի
Քաղագյուղա- ՀՀ տնտ.
նալ ծակրյա
տնտ.
և ջրի
քաշիտնտե- ցուցառայուներկապեր գների
նություն
սություն նիշներ
թյուններ
դրումաճ
ները
ՄիջազԱրտագային
քին
կազմաՀՀ տնտ.
առևկերպուԼՂՀ արգնահատրային
թյունՔաղատերկրյա ՀՀ տնտ.
տումը
հարաների
քաշիներցուցասփյուռբերուպատնություն
դրում- նիշներ
քի
թյուններ
կերաներ
կողմից
ն այլ
ցումը ՀՀ
երկրնետնտերի հետ
սության
մասին
ՀՀ մասՏնտ.
նակցուցացությունիշները
նը
ներկաՃանաՀՀ
Տնտեմիջազյացված Արտապարհաբիզնես
սական
գայինՀՀ իշ- հանում
շինուկլիմա
աճ
տնտ.
խանություն
կազմակ
թյուներպուների
թյունկողմից
ներում
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Աղյուսակ 4.6
Շարունակություն
Դրական
Բացասական
ԱսպաНоев
ԱսպաԱռավոտ
Ալիք
Առավոտ
Ալիք
րեզ
Ковчег
րեզ
ԼՂՀ
ՀՀ տնտ.
Տնտ. թեԳյուտնտ.ներ
փոխՀՀ տնտ.
մայով
ղատնկայագործ. այլ
ցուցանի
գորտեսուցված ՀՀ
երկրշները
ծունեություն
կամ ԼՂՀ
ների
թյուն
կողմից
հետ

Եվս մեկ հետաքրքիր ցուցանիշ է «Ալիքի»

Ноев
Ковчег
Օլիգարխներ,
խոշոր
ընկերություններ

բացասական

հրապարակումների շարքում կոմունալ ծառայությունների
թեման: Երևանում բնակարան գնած կամ վարձած իրանահայերն առնչվում են կենցաղային խնդիրների, որոնք Իրանում
լուծված են: Աղբահանությունը, փողոցների մաքրումը, կոմունալ ծառայությունների գները (Հայաստանում գազն ավելի
թանկ է, քան Իրանում) և այլն:
Փորձենք փոխադարձ կապ գտնել հրապարակումների
հուզական պատկերի և նրանց ժամանակային տիպերի միջև:
«Իրադարձային» թեմաներով հոդվածներում բացասական
հրապարակումները գրեթե երկու անգամ գերազանցում են
դրականներին: Եթե անցյալի իրադարձություններին լրագրողները ավելի լավատեսորեն են նայում (դրական հոդվածների տոկոսները գրեթե երեք անգամ գերազանցում են
բացասականներին), ապա չեն շտապում ապագայի հետ կապված ենթադրություններ անել: Բոլոր երեք դեպքերում գերակշռում են չեզոք հրապարակումները:
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Գծապատկեր 4.3
Հոդվածների հուզական պատկերի
և դրանց ժամանակային
ուղղվածության փոխադարձ կապը

«Ноев Ковчег»-ում ապագային ուղղված և դրական պատկեր ունեցող հոդվածների ոչ մեծ տոկոսով կան այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են Հայաստանում տուրիզմի զարգացումը և
պետբյուջեն: Որպես իշխանամետ թերթ, «Ноев Ковчег»-ը ՀՀ
ներկայացուցիչների օգնությամբ աջակցում է տուրիզմի զարգացմանը և ներդրումների ուղղորդմանը` հրատարակելով
բիզնեսի այդ ոլորտի առաջխաղացումները: Համապատասխանաբար, շարունակելով նախընտրական քարոզարշավը և
աջակցելով, ավելի ճիշտ, հիմնավորելով Հայաստանում ներդրումներ անելու շահավետությունը, հրապարակվում են
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թվեր, որոնք ցույց են տալիս պետբյուջեի դրական աճը: Տվյալ
փոխկապակցված ցուցանիշները պատկերացում են տալիս,
թե ռուս-հայկական ներուժը որ կողմ կարելի է ուղղորդել:
«Ասպարեզում» նմանատիպ ցուցանիշների մեջ շեշտվում
են արտերկրյա ներդրումները, ԼՂՀ և հայ-ամերիկյան փոխհարաբերությունները: Կրկին երկու սերտորեն փոխկապակցված ցուցանիշ. ԼՂՀ-ում պարզ երևում է, թե ամերիկահայության ջանքերով, ավելի ճիշտ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի միջոցներով որքան աշխատանք է կատարվել: Սակայն այսօր ոչ միայն բարեգործության, այլև իրական
ներդրումների կարիք կա, որոնք կստեղծեն աշխատատեղեր,
կխթանեն արդյունաբերության զարգացմանը և այլն: Այս թեմայով ապագային ուղղված դրական հրապարակումների միջոցով փորձ է արվում այլ պետությունների, սփյուռքի և կազմակերպությունների կողմից նույնատիպ ներդրումներ կատարել Արցախի տնտեսության մեջ: Բացի այդ, նրանք նկարագրում են համայնքների ներկայիս վիճակը, նրանց փոխկապակցվածությունը հայրենիքին, առկա խնդիրներն ու հետաքրքրությունները: Սփյուռքի ներուժը, որն ուղղակիորեն
կախված է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին հանգամանքներից, շատ ճկուն և կառավարելի վեկտոր է: Նրա տնտեսական հնարավորությունները Հայաստանի համար ցանկալի
ասպարեզներում օգտագործելու շնորհիվ տեղի կունենա մարզերի տնտեսական խտության ցուցանիշների հավասարեցում:
Սփյուռքի մամուլի շնորհիվ հնարավոր է Հայաստանի տնտեսության մասին պատկերացում տալ և ընդգծել ներուժի օգ155

տագործման «անհրաժեշտ» ուղղությունները: Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունն իր հերթին չպետք է անուշադրության մատնի սփյուռքի ներդրումը երկրի կյանքում և ձեռնարկի այնպիսի քայլեր, որոնք դրական արձագանք կստանան:
Օրինակ, ողջունելի քայլ է երկքաղաքացիության մասին օրենքի ընդունումը, ԱԺ ընտրություններին սփյուռքահայության
մասնակցության

իրավունքը,

սփյուռքի

նախարարության

ստեղծումը և այլն: Բացի այդ, առանց Հայաստանի սփյուռքը
չի կարողանա դիմակայել ուծացմանը և շատ երկրներում ուղղակի կդադարի գոյություն ունենալուց: Այդ իսկ պատճառով
անհրաժեշտ է ազգային հավաքական մտածելակերպի կատարելագործման մեխանիզմներ գտնել:

Հայկական տեղեկատվական տարածքի
մշակութային գերակայությունները
Մշակույթն ազգային համատեքստում պարունակում է
հոգևոր, արժեքային, տնտեսական և սոցիալական ներուժ, որը
պարփակված է սիմվոլիկ սահմաններով: Այն կապված չէ
այսպես կոչված «տնտեսական ռիսկերի» հետ և ունի տեղեկատվական դաշտ ներթափանցելու լայն հնարավորություններ` պայմանավորելով նրա տարածական բնութագիրը: Մշակութային տարածքում մի կողմից վերարտադրվում է մարդկանց կենսակերպը` կանխորոշելով ավանդական հարաբերությունները, մյուս կողմից, լայնորեն տարածվում են ժամանակակից լրատվական ձևերը (հեռուստատեսություն, մամուլ,
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ինտերնետ և այլն), որոնք նպաստում են մասսայական մշակույթի կարծրատիպերի ձևավորմանը զանազան իմաստների
և նոր ինքնությունների առաջարկման միջոցով:
Ժամանակակակից զանգվածային լրատվամիջոցների համար մշակութային ժառանգության պահպանումը գլխավոր
խնդիրը չէ, սակայն այդ ժառանգությունը պետք է ներկա լինի
այն խնդիրների սպեկտրում, որ կատարում են ԶԼՄ-ները
արդի հասարակության կենսագործունեության բազմաթիվ
գործընթացների ձևավորման մեջ: Իբրև ամբողջություն զանգվածային լրատվության միջոցներն ունեն զանազան սոցիալքաղաքական դերեր և, կախված որոշակի թվով տիպական
սոցիալ-քաղաքական իրավիճակներից, ստանում են առանձնահատուկ հասարակական հնչեղություն` դառնալով հասարակությանը համախմբող կամ հակառակը` տարանջատող
գործոն:43 Սա բացատրվում է այն բանով, որ ԶԼՄ-ների ազդեցությունը բավականին մեծ է մշակույթի նմուշների արտադրման ու տարածման մեջ: Եթե հաշվի առնենք, որ մշակույթի
տարրերը հասարակությանը հաղորդում են դրական արժեքաբանական երանգավորում ունեցող վարքային հրամայականներ` նրան ստիպելով հանրությանը քարոզվող իդեալներին համապատասխան փոխել կառուցվածքը և ներքին հարաբերությունների բնույթը, ապա հասկանալի կդառնա մշակութաբանների ուշադրությունը ԶԼՄ-ների նկատմամբ:
43
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Մշակութաստեղծ գործընթացներում ԶԼՄ-ների գործնական նախաձեռնությունները իրենցից ներկայացնում են մշակույթի «կառուցվածքի» մոդել, որը, Յու. Մ. Լոտմանի խոսքերով, «բարդ ձևով կազմակերպված հաղորդակցական մեխանիզմ է, որը տեղեկատվությունը պահպանում և այդ նպատակով մշտապես մշակում է առավել համահավաք եղանակներ,
ստանում է նորը, ծածկագրում և վերծանում է հաղորդումներ,
դրանք փոխանցում նշանների մի համակարգից մյուսին»:44
Վերոնշյալից պարզ է դառնում, որ անհատի, մարդկանց
խմբերի և ամբողջ հանրությունների մշակութային նկարագրի
վրա զանգվածային լրատվության միջոցների ազդեցությունը
կրում է այնքան համապարփակ բնույթ, որ դրանցից է կախված ոչ միայն անհատի ձևավորումը, այլև համազգային բնույթի խնդիրների կատարումը, ազգային և սոցիալական նպատակներին միտված հավաքական ռազմավարությունների
իրագործումը: Այս իրողությունը ցույց է տալիս, որ ԶԼՄ-ները
ձևավորում են այնպիսի տեղեկատվական դաշտ, որի մեջ մի
կողմից համահարթվում է առանձնահատուկ մշակութային
խմբերի բազմազանությունը, մյուս կողմից առաջանում են
պայմաններ` տարբեր մշակութային տարածքների ստեղծման
և զարգացման համար:
Ներկայիս մշակութային տարածքների ձևավորման ու
զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների մեջ ուրվագծվում է երկու ուղղություն: Առաջին ուղղությունը բնութագրվում է ազգային յուրահատկության համընդհանուր ամլաց44
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մամբ, երկրորդն այդ ֆոնի վրա սեփական յուրահատկությունը պահպանելու, իրենց մշակութային ժառանգությանը
դիմելու մարդկանց տարբեր (սոցիալական, ժողովրդագրական, էթնիկական, դավանանքային և այլն) խմբերի ձգտումն է:
Ներկա իրավիճակում յուրաքանչյուր երկրում և տարածաշրջանում ձևավորվում է բազմազգ, հետևաբար, բազմամշակութային տարածք, որը կազմված է ինչպես կոմպակտ խմբերից (տարածական, էթնիկական, ժողովրդագրական, սոցիալական և այլն) առաջացած առանձին կղզյակներից, այնպես էլ
մշակութային կամ տեղեկատվական կենտրոնների շուրջը
միավորված դիֆուզ տարրերից: Ըստ որում տեղեկատվական
միջոցները ավելի մատչելի են, քանի որ ծանրաբեռնված չեն
տարածական կամ ֆինանսական ծախքերով: Հենց այդ հանգամանքը ԶԼՄ-ներին առանձնահատուկ դեր է տալիս ինչպես
սեփական խիտ էթնոսոցիալական տարածքում, այնպես էլ
էթնոցրիվ վիճակում մշակութային տարածքի ձևավորման ու
զարգացման գործում:
ԶԼՄ-ների նման դերի իմաստավորումը հատկապես այժմեական է այն առումով, որ գլոբալացման արդի գործընթացների կարևոր և բաղկացուցիչ տարրերից մեկը ազգերի ինտենսիվ միգրացիան է,45 որը ծնում է բազմաթիվ և բազմազան
բարդ իրավիճակներ: Դրանք մի կողմից կապված են ազգային
տարբեր խմբերի միջավայրին ինտեգրվելու հետ, ինչը հանգեցնում է հյուրընկալ երկրում այդ խմբերի ձուլմանը, մյուս
45
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կողմից, հարմարվելու ընթացքում ծագող բարդությունները,
«ելքի» երկրի հետ կապվածությունը, տվյալ խմբի և ընդունող
միջավայրի տարբերությունը (սոցիալական, էթնիկական, դավանանքային և այլն) ոչ միայն դանդաղեցնում (կամ արագացնում) են վերոհիշյալ գործընթացը, այլև ստեղծում են միգրանտների նախկին կյանքի յուրահատկության պահպանման
պայմաններ` համալրելով «մուտքի» երկրի մշակութային տարածքի խճանկարը:
Ընդսմին կարող է տեղի ունենալ այդ խճանկարի առանձին
մասերի (օրինակ ազգային փոքրամասնության) փոխգործողություն ավելի լայն, տարածական ու սոցիալական համատեքստում, որը ձևավորվում է ազգային ինքնագիտակցության
և համախոհության ընկալման հիման վրա: Այս իմաստով
ընդհանուր մշակութային արժեքների շուրջը նման մասերի
համախմբումը վճռական դեր է խաղում ազգային փոքրամասնության պահպանման, նրա առանձին տարրերի համագործակցության նոր ուղղությունների ձևավորման մեջ` անկախ
սոցիալական ու տարածական հեռավորությունից:
Վերոնշյալի համատեքստում հայրենիքում և սփյուռքում
հայկական ԶԼՄ-ների կողմից տարածվող մշակութային գերակայությունների համակարգի համադրական հետազոտությունը կարևոր նշանակություն է ստանում հայկական տեղեկատվական դաշտում մշակութային տարածքի իրողությունների իմաստավորման մեջ: Նման համադրության միջոցով
հնարավոր է ամփոփել և իմաստավորել «մշակութային ինքնության» էթնոսոցիալական հիմքը: Սա բացատրվում է նրա160

նով, որ հենց այս համատեքստում է, որ ի հայտ են գալիս
սփյուռքի` որպես կայուն էթնոսոցիալական կառուցվածքի
պահպանման մեխանիզմները:
Պատմական հայրենիքից դուրս իրականացվող կենսագործունեությունը պահանջում է ազգի այդ հատվածին ստեղծել
ինքնության վերարտադրման համար առանձնահատուկ կառույցներ` համայնքային կառավարման մարմիններ, մշակութային ու կրթական կենտրոններ, որոնք կյանքի են կոչված
ազգային կրոնի, լեզվի, ավանդույթների և այլ արժեքների
պահպանման ու վերարտադրման համար: Ի սկզբանե հայ
գաղութներում տեղի էր ունենում կրոնական և լուսավորական կառույցների ձևավորում` բացվում էին հայկական եկեղեցիներ ու դպրոցներ: Այսօր սփյուռքի կենսագործունեությունը պայմանավորված է ընդհանուր մշակութային արժեքների շուրջը հայ համայնքների համախմբող սոցիալական
կառույցների մի ամբողջ համալիրի առկայությամբ: Այդ արժեքներն են ազգային կրթության, ազգային լուսավորչական և
քաղաքական կազմակերպությունների ու կրոնական կառույցների համակարգը, ԶԼՄ-ները: Վերջիններիս դերն ազգապահպան գործում չափազանց մեծ է:
ԶԼՄ-ները ոչ միայն տեղեկատվության «արտադրության»,
այլև (ինչն անչափ կարևոր է) մշակույթի նմուշների, հանրորեն նշանակալի արժեքների կուտակման ու տարածման
կենտրոններ են: Միաժամանակ յուրաքանչյուր ԶԼՄ ձևավորում է ուրույն տեղեկատվական, հետևաբար նաև մշակու-
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թային տարածք, որի մեջ արտացոլվում է տվյալ ժամանակահատվածի մշակութային արժեքների համակարգը:
Այս առումով հայկական գաղթօջախներում հրատարակվող ազգային ԶԼՄ-ների տեղեկատվության մշակութային
բովանդակության բացահայտումն ու համադրական վերլուծությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունեն սեփական
և այլազգի միջավայրում ազգի տարբեր սեգմենտների միջև
ընդհանուր գծերի պահպանման և առանձնահատկությունների առաջացման ու խորացման օրինաչափությունների բացահայտման գործում:
Նկատի ունենալով բազմաթիվ գործոններով պայմանավորված ազգի տարբեր սեգմենտների բազմազանությունը` անհրաժեշտ ենք համարել բացահայտել մշակութային ու տեղեկատվական տարածքների զուգադիպման աստիճանը և այդ
համատեքստում որոշել համայնքի սահմանի հարաբերակցումը վերջիններիս հետ: Այսպիսի համեմատությունները
թույլ կտան պարզել մշակութային-տեղեկատվական տարածքում իրականությանը համապատասխանող էթնիկության
սահմանները: Վերջինիս հայտանիշներից են տեղեկատվության տարածման ինտենսիվությունը, սպասարկվող տարածքի սահմանները և դրա մշակութային լիցքի բովանդակությունը: Այս հիմքի վրա փորձ է կատարվում պարզել հայության միասնական ազգային բնութագրիչներով բնորոշ մշակութային տարածքի առկայությունը:
Առանձին-առանձին բնութագրելով հայ համայնքների մշակութային ներկա վիճակը, հարկ է նշել, որ Լոս Անջելեսում
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ազգային կյանքը կազմակերպում են եկեղեցին, ազգային կուսակցությունների տեղական կազմակերպությունները, հայրենասիրական, մշակութային, կրթական և մարզական միություները: Ակտիվ է նաև ուսումնակրթական ոլորտը, գործում են
ամենօրյա մասնավոր դպրոցներ, վարժարաններ, քոլեջներ
(ինչպես եկեղեցուն առընթեր, այնպես էլ անկախ), ԱՄՆ որոշ
համալսարանների հայագիտության ամբիոններ: Լուսավորության և տեղեկատվության տարածման հարցերը լուծվում են
հիմնականում մամուլի միջոցով, որը ստեղծված է իրադարձային-թեմատիկ բազայի և սփյուռքյան հրատապ խնդիրների
լուսաբանման անհրաժեշտության հիման վրա:
Մոսկվայի համայնքում հայերի համախմբման հարցը նմանապես լուծվում է անընդհատ անցկացվող միջոցառումներով,
որոնք ներառում են մշակութային կյանքի գրեթե բոլոր տարրերը: Արագորեն հարմարվելով նոր միջավայրին (չպետք է
մոռանալ, որ Ռուսաստանը և Հայաստանը եղել են ընդհանուր
պետության կազմում), շուկայական տնտեսության նոր պայմաններին` մեծ թվով հայեր դարձան ձեռնարկատերեր, հիմնեցին առևտրական ֆիրմաներ, բանկեր և այլն, ինչը նպաստում է համայնքի հասարակական ու մշակութային կյանքի
աշխուժացմանը:

Մոսկվայում

հայերի

տեղեկատվական

ապահովումն իրականացվում է ռուսալեզու և հայալեզու
մամուլի միջոցով:
Թեհրանում, ի տարբերություն վերոհիշյալ երկու համայնքների, հայերը ստեղծել են շատ ավելի խորը համայնքային
ինստիտուցիոնալ ավանդույթներ, որոնք հստակորեն ամրա163

գրված են գաղափարախոսական հենքի վրա: Ազգային կյանքը
Թեհրանում ընթանում է գխավորապես եկեղեցու աջակցությամբ: Գոյություն ունեն բազմաթիվ հրատարակություններ,
որոնք բավականին ազդեցիկ են համայնքի հասարակական
կյանքում:46
Այսպիսով, ՀՀ-ում և սփյուռքում տրվող մշակութային կյանքի հիմնարար կողմերի (ինչպիսիք են ինստիտուցիոնալ համայնքային կառույցները, որոնք ներառում են կրթական ազգային կենտրոններ, հայկական ճարտարապետական հուշարձաններ, կրոնական ու աշխարհիկ բնույթի միջոցառումներ)
տեղեկատվությունը պարունակում է հայկական մշակութային
տարածքի ուսումնասիրման մեծ հնարավորություններ:
Հաշվի առնելով ազգային զարգացման համար հայրենիքում և սփյուռքում հակադիր պայմանների առկայությունը,
առաջին հերթին անհրաժեշտ է անդրադառնալ

հայաստա-

նյան և սփյուռքյան թերթերի մշակութային երևույթների արձագանքման ընդհանրությանն ու յուրահատկությանը, ինչը
հնարավոր է տրված տեղեկատվության համադրման և տիպաբանման շնորհիվ:
Գծապատկեր 4.4-ի համաձայն ուսումնասիրված հայկական թերթերի հոդվածների ընդհանուր ծավալի մեջ մշակութային իրադարձությունները հրապարակումների քանակով
զբաղեցնում են երկրորդ տեղը (առաջին տեղում են քաղաքական հոդվածները), ինչը վկայում է, որ սեփական հոգևոր

46

Հ. Փահլևանյան, Իրան, Հայ սփյուռք. Հանրագիտարան, Երևան, 2003, էջ
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տարածքի պահպանման գործառույթը մինչ օրս առաջնային է
ինչպես սփյուռքի, այնպես էլ Հայաստանի համար: Այս առումով մշակութային թեմատիկային առավել մեծ ուշադրություն
է դարձնում «Առավոտը», երկրորդ տեղը գրեթե միատեսակ
ցուցանիշներով զբաղեցնում են «Ноев Ковчег» և «Ալիք» թերթերը: Մշակութային կյանքի լուսաբանման վրա շեշտն ամենից քիչ է դնում «Ասպարեզ» թերթը:
Գծապատկեր 4.4
Մշակույթին նվիրված հրապարակումների բաժինը
հետազոտվող թերթերի հրապարակումների ընդհանուր
ծավալի մեջ և թերթերի բաժինը մշակութային
հրապարակումների ընդհանուր ծավալի մեջ:

Հրապարակումների քանակով «Առավոտ» թերթի առաջատար դիրքը կարող է պայմանավորված լինել թերթի հայրենի165

քում հրատարակվելու փաստով: Ակնհայտ է, որ ազգայինմշակութային կյանքը շատ ավելի հարուստ է ազգային պետության մեջ, որտեղ գոյություն ունի զարգացած պետությանը
բնորոշ մշակութային կյանքի ողջ բազմազանությունը. կան
«մշակութային արտադրության» խոշորագույն կենտրոններ և
նրանց «արտադրանքի» զանգվածային սպառողը, ինչը, ի դեպ,
շատ կարևոր է ողջ հայության համար: Պատահական չէ, որ
մշակութային լուրերը սփյուռք են «արտահանվում» հայրենիքում հրատարակվող թերթերի միջոցով:
Սփյուռքի թերթերը, իրենց հերթին, մշակութային ոլորտի
իրադարձություններին վերաբերող տեղեկատվությունը վերարտադրում են` ելնելով Հայաստանի մայրաքաղաքային
մամուլի հրապարակումներից և դրանք համալրում համայնքի
մշակութային կյանքի լուրերով:
Ձևավորված էթնոքաղաքական գործոնների բերումով Ռուսաստանում և Իրանում հայերի մշակութային կյանքի լուսաբանումը ավելի ինտենսիվ է, քան ԱՄՆ-ում: Իրանում դա
պայմանավորված է նախ և առաջ այն բանով, որ համայնքը
այլակրոն միջավայրում է, ինչը նպաստում է ազգային կրոնի
ու ավանդույթների պահպանմանը: Մինչդեռ ԱՄՆ-ի հայ համայնքում ազգային մշակույթի պահպանման խնդիրը ծառացած չէ նման սրությամբ: Այս ենթադրության հիմքում ընկած
են հետազոտված թերթերի մշակույթին վերաբերող տեղեկատվության ինտենսիվության տարբերությունները: Բայց դա
դեռ բավարար չէ:

166

Անհրաժեշտ է առավել հանգամանալի ուշադրություն դարձնել հրապարակվող նյութերի բովանդակությանը, որը կարող
է արտացոլված լինել կոնկրետ թեմաների անվանացանկի
մեջ: Այդ անվանացանկը բավականին երկար է, ինչը դժվարություններ է առաջացնում բովանդակային-կառուցվածքային
վերլուծության համար: Այդ իսկ պատճառով պետք է սահմանվեն հոդվածների բոլոր հնարավոր թեմատիկ ուղղությունների խմբավորման սկզբունքները, որոնց շնորհիվ կարելի է ցույց տալ և նկարագրել մշակութային կյանքի հիմնական (ուղեցույցային) հատկանիշները:
Ստացված տեղեկատվության ամբողջ ծավալի վերլուծության ընթացքում ի հայտ եկավ առավել շեշտվող թեմաների
յոթ խումբ, որոնց շուրջը խմբավորվում են տիպաբանորեն
նման հոդվածները:
1.

Ազգային մշակույթի պահպանման հարցեր,

2.

Տոներ,

3.

Գրահրատարակչություն,

4.

Կրոն,

5.

Կրթություն,

6.

Սպորտ,

7.

Զանազան հանրահայտ մարդկանց գործունեության և

սփյուռքի համար նշանակալի վայրերի նկարագրություններ:
Վերը ներկայացված թեմաների բաշխման կառուցվածքը
չափազանց տարբեր է յուրաքանչյուր պարբերականում: Գծապատկեր 4.5-ի վրա ներկայացված է թերթերից յուրաքանչյուրում այդ թեմաների բաշխման կառուցվածքն ըստ հրապարա167

կումների քանակի. որպես 100 տոկոս վերցված է ամեն մի
թերթի բոլոր խմբերին վերաբերող հրապարակումների ընդհանուր քանակը:
Գծապատկեր 4.5
Հետազոտված թերթերում հրատարակված
մշակութային թեմաների հաճախականության թվային
համամասնության կառուցվածքը

Մշակույթի հայ գործիչների գործունեությանը, ինչպես նաև
սփյուռքի ու Հայաստանի հիշարժան վայրերի նկարագրությանը նվիրված հրապարակումների ամենամեծ բաժինն ունի
«Ноев Ковчег» թերթը: Դա վկայում է, որ Ռուսաստանում
(Մոսկվայում) էթնոցրիվ բնակության պայմաններում հայերի
մեջ ավելի ու ավելի է ուժեղանում էթնոմշակութային ինքն-
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օրինակությունը վերածնելու և դրանով իսկ հայրենիքի հետ
առավել սերտ հոգևոր կապեր հաստատելու պահանջը:
Հրապարակումների հաճախականությամբ հաջորդը մարզական թեմատիկան է: Այն առանձնացվել է որպես ընդհանրացնող, համախմբող բնույթի ունիվերսալ հատված, որը չունի
վառ արտահայտված բացասական կամ դրական արտացոլում
և լեզվական, կրոնական ու ազգային անջրպետներ: Այս կապակցությամբ հարկավոր է առանձնահատուկ ուշադրություն
դարձնել տարբեր համայնքների և Հայաստանի մամուլում
հայրենիքի ու սփյուռքի մարզական կյանքին առնչվող լրատվության հաճախականությանը:
Մարզական թեմաների նկատմամբ հետազոտվող թերթերի
սևեռուն ուշադրությունը («Առավոտում» առկա է հրապարակումների 52,5%, «Ноев Ковчег»-ում` 20,6%, «Ալիքում»` 17,1%,
«Ասպարեզում»` 9,7%) պայմանավորված է սպորտի միավորիչ
բնույթով, որի բովանդակալից հիմքը (նպատակը` հաղթանակ, իսկ դրան հասնելու ուղին` մրցակցություն) կարգավորելի է ընդհանուր կանոններով: Իր առանձնահատկությունների շնորհիվ թերթերի մարզական թեմատիկան ստանում է
յուրատեսակ բուֆերի դեր` նպաստելով մշակութային, սոցիալ-հոգեբանական,

աշխարհաքաղաքական

կարևորագույն

հարցերի լուծմանը:
Գծապատկեր 4.6-ին անդրադառնալով հարկ է նշել, որ
«Ноев Ковчег» թերթը հիմնականում հրապարակում է Հայաստանի և արտերկրի մարզական կյանքի վերաբերյալ նյութեր,
«Ալիքը» ուշադրությունը բևեռում է միջազգային, պակաս չա169

Գծապատկեր 4.6
Մարզական իրադարձությունները լուսաբանող
հրապարակումների կառուցվածքը*

*Սրանք առանձնացված են ըստ Հայաստանի, սփյուռքի իրադարձությունների, Հայաստան-սփյուռք փոխադարձ կապերի (օրինակ` Համահայկական
խաղեր), Հայաստան-ուրիշ երկրներ, համայնք-բնակության երկիր փոխադարձ կապերի:

փով` հայրենիքի իրադարձությունների վրա, հրապարակումների փոքր բաժին է հատկացվում սփյուռքի և Իրանի մար170

զական միջոցառումներին: Մինչդեռ «Ասպարեզը» մարզական
առումով անդրադառնում է հիմնականում միջազգային, առանձին` ամերիկյան իրադարձություններին և առավել մեծ ուշադրություն է դարձնում սփյուռքի միջոցառումներին: Իսկ
«Առավոտում» սփյուռքի մարզական կյանքը փաստորեն չի
արտացոլվում: Որպես դրա հաստատում, առանձին քննության առնենք, թե ինչպես են լուսաբանվում Հայաստանում
տեղի ունեցած մարզական իրադարձությունները սփյուռքում
և Հայաստանում, իսկ սփյուռքի մարզական իրադարձությունները` Հայաստանի և սփյուռքի թերթերում (տե՛ս գծապատկեր
4.6):
Ամփոփելով վերոհիշյալ տվյալները հարկ է նշել, որ բոլոր
չորս թերթերում սփյուռքի մարզական իրադարձությունների
լուսաբանման պակասն էական է: Այնինչ սպորտը կարող է
յուրաքանչյուր համայնքի համար ունենալ համախմբող դեր և
ազդել ազգային հպարտության զգացման վրա, ինչպես նաև
նպաստել Հայաստան-սփյուռք կապի ամրապնդմանը:
Հայ Առաքելական եկեղեցին միշտ ազգահամախմբիչ դեր է
խաղացել և ազգային հիմնահարցերի47 լուծման մեջ մշտապես
հավակնել է իր մասնակցության լեգիտիմությանը, ուստի անհրաժեշտ է դառնում «չափագրել» նրա ներգրավվածությունը
սփյուռքի արդի կյանքին և իբրև այդպիսին համեմատել Հայաստանի հետ: Կոնտենտ անալիզի միջոցով ստացված թվային ցուցիչները, որոնք արտահայտում են նմանատիպ բովան47

Այդ երևույթին ուշադրություն է դարձրել

Ա. Ալպոյաջյանը: Տե՛ս

Արշակ Ալպօյաճեան, Պատմութիւն հայ գաղթականութեան, Գահիրէ, 1961,
Գ հատոր, տպ. Նոր աստղ, էջ 185-187, 367, 383:
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դակություն պարունակող տեղեկատվության տարածման հաճախականությունը` ցույց կտան, թե որքանով է սփյուռքում և
հայրենիքում մամուլը կարևորում Հայ Առաքելական եկեղեցու
հոգևոր-գաղափարախոսական ներուժը և տեղեկատվություն
տարածում նրա պրակտիկ գործունեության մասին: Հատուկ
ուշադրության է արժանի նաև նմանատիպ համադրությունը
յուրաքանչյուր համայնքի թերթի հրապարակումների հաճախականության առումով` ցույց տալով նրանց միջև եղած
նմանությունները և առանձնահատկությունները:
«Կրոն» թեմայով հրապարակումների թվով ամենամեծ բաժինն ընկնում է «Ասպարեզին» (տե՛ս գծապատկեր 4,5): Այդ
թերթում կրոնական թեմատիկայի հանդեպ նման հետաքրքրությունը, ամենայն հավանականությամբ, ազգային ինքնության դոմինանտին դիմելու անհրաժեշտությունից բացի, անխզելիորեն կապված է ԱՄՆ-ի դավանանքային պետական քաղաքականության հետ, որտեղ կրոնական բաղադրիչը ամերիկյան հասարակության գլխավոր համախմբող գործոններից
մեկն է: Այդ երկրում խրախուսվում է «քաղաքացիական կրոնը», որը բացատրվում է որպես «կրոնական կամ գրեթե
կրոնական վերաբերմունք (regard) որոշակի քաղաքացիական
արժեքների և ավանդույթների հանդեպ, որոնք պարբերաբար
ի հայտ են գալիս պետության քաղաքական կյանքում»:48
Ազգային համայնքների հետ փոխգործողության տվյալ
ռազմավարությունը վկայում է այդ երկրի կողմնորոշվածու-

48

The Encyclopedia of Religion. /Editor in Chief Mircea Eliade. NY.: Macmillan Publishing Company. 1987, p. 185.
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թյունը` լայնորեն ներկա լինել աշխարհի բոլոր տարածաշրջաններում և սփյուռք-հայրենիք կապերի ներուժն օգտագործել ի նպաստ սեփական շահերի: Միևնույն ժամանակ սփյուռքը ևս նման պետական աջակցությունն օգտագործում է իր
համախմբմանը նպաստող ազգային կառույցների ծավալման
նպատակով: Նկատի ունենալով Լոս Անջելեսում հայերի դիսկրետ բնակության, ինչպես նաև կրոնական կառույցների գերիշխող դերի վերոհիշյալ փաստը, կարելի է բացատրել ԱՄՆում հայկական մամուլի մեծ ուշադրությունը կրոնական թեմաներին:
Կրոնական թեմատիկայով հրապարակումների թվով հաջորդը «Ալիքն» է, որի աշխույժ հետաքրքրությունը կարելի է
համարել որպես համայնքն ազգային արժեքների շուրջը համախմբելու, հնարավոր ուծացմանը դիմակայելու գործոն: Այս
առումով հարկ է նշել այնպիսի կարևոր հանգամանք, ինչպիսին հայ համայնքի նկատմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության հանդուրժողականությունն ու
լավ վերաբերմունքն է:
Պատահական չէ, որ կրոնական թեմատիկայի նկատմամբ
համեմատաբար թույլ հետաքրքրություն է նկատվում «Ноев
Ковчег» և «Առավոտ» թերթերում: Անդրադառնալով Ռուսաստանի և Հայաստանի վերջին հարյուրամյակի պատմությանը,
նշենք, որ կրոնի` որպես «հասարակական զարգացումն արգելակող մնացուկային երևույթի» հանդեպ պաշտոնական վերաբերմունքը միայն վերջերս է փոխարինվել դրա` որպես արդի հասարակության իրական բաղադրամաս ճանաչվելով:
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Ներկայումս Ռուսաստանը և Հայաստանը հոգևոր-բարոյական գործոնին մեծ կարևորություն տվող ոլորտներում կրոնական միավորումների հետ համագործակցության կազմակերպման ուղի են բռնել: Երկու ժողովուրդների խորհրդային անցյալը, սոցիալական մերձավորությունը, գրեթե համանման
հետխորհրդային զարգացումը, միմյանց հանդեպ հանդուրժողական վերաբերմունքը կատարում են իրենց շտկումները: Դա
դրսևորվում է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում հայերի` որպես էթնոբնորոշիչ գործոնի թույլ կրոնասիրության և կրոնական գիտակցության ապաայժմեականացման մեջ:
Կրոնական թեմայի արծարծման ինտենսիվության մեջ հետազոտված թերթերի նմանօրինակ տարբերությունների կապակցությամբ կարևոր է պարզել, թե որ համատեքստում է
տեղի ունենում դրանց լուսաբանումը: Այլ կերպ ասած, թվերին պետք է հաջորդի բովանդակությունը: Վերջինիս հայտանիշներից մեկը կարող է դառնալ տվյալ թեմատիկայի նկատմամբ այդ հոդվածների հեղինակների վերաբերմունքն արտահայտող տվյալների դասակարգումը:
Գծապատկեր 4.7-ում տոկոսներով արտացոլված է վերոհիշյալ թերթերից յուրաքանչյուրի կրոնական թեմաներով
հրապարակումների հեղինակների սուբյեկտիվ վերաբերմունքը, հստակորեն դրսևորվում է հեղինակների չեզոք դիրքորոշման գերակշռությունը: Փոքր-ինչ առանձնանում է Հայաստանում հրատարակվող թերթը, որի յուրաքանչյուր տասը
հոդվածից մեկը պարունակում է բացասական շեշտադրում:
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Գծապատկեր 4.7
Հրապարակումների հեղինակների վերաբերմունքը
կրոնական թեմատիկայի նկատմամբ

Ազգային արմատների և մշակույթի նկատմամբ հայ ժողովրդի բազմադարյան հետաքրքրությունն ուժը չի կորցնում
նաև մեր օրերում` ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ
սփյուռքում արտահայտվելով ազգային կրթության համակարգի հանդեպ ուշադրությամբ: Նկատի ունենալով, որ սփյուռքում ազգային-կրթական ծրագրերի հաջող իրականացումը
կապված է օտարալեզու միջավայրում ազգային ինքնության
հնարավոր տարրալուծման հաղթահարման հետ, պետք է
քննության առնել և համեմատել տեղական ու սփյուռքյան
մամուլի ուշադրության աստիճանը կրթության հարցերի
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նկատմամբ: Գծապատկեր 4.5-ի տվյալներով, կրթության հարցում առավել մեծ հետաքրքրություն է հանդես բերում «Առավոտ» թերթը, ինչը միանգամայն կանխատեսելի է:
Լինելով մայրաքաղաքային թերթ` «Առավոտը» մեկնաբանում է կրթական բոլոր վերափոխումներն ու նորամուծությունները: Ընթերցողին հանգամանալի տեղեկատվություն է
մատուցվում Հայաստանի բազմաթիվ ուսումնական հաստատությունների, կրթության համակարգի շրջանակներում իրականացվող զանազան միջոցառումների վերաբերյալ: Այս թեմային նվիրված հրապարակումների թվով երկրորդ տեղում
«Ասպարեզ» թերթն է, ինչը պայմանավորված է Լոս Անջելեսում բազմաթիվ ազգային-կրթական կենտրոնների, երկրի հեղինակավոր բուհերում հայագիտական ֆակուլտետների և հետևաբար մամուլում ծանուցվող միջոցառումների գոյությամբ:
Շատ կրթական կենտրոններ չունենալով` Թեհրանի համայնքը հարուստ չէ կրթության բնագավառի իրադարձություններով, ըստ այդմ պակաս են լրագրային հրապարակումները:
Ռուսաստանի հայկական «Ноев Ковчег» թերթը գծապատկեր 4.5-ում ներկայացված է հիշյալ թեմային նվիրված հոդվածների ամենափոքր տոկոսով, ինչը կարող է բացատրվել
հայերի ցրված բնակությամբ և իբրև դրա հետևանք` Մոսկվայում հայկական դպրոցների ու կենտրոնների փոքր թվով:
Չնայած դրան, ինչպես երևում է գծապատկեր 4.8-ից, «Ноев
Ковчег»-ում առկա է կրթությանը նվիրված դրական հոդվածների ամենամեծ տոկոսը: Կարելի է ենթադրել, որ ազգային
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մշակույթի վրա լսարանի ուշադրությունը բևեռելու միտում
գոյություն ունի: Իսկ «Առավոտ» թերթը, ինչպես և նախորդ
դեպքում, աչքի է ընկնում քննադատական հրապարակումների մեծ թվով` յուրաքանչյուր չորրորդ հոդվածը, ինչն, ըստ
երևույթին, կապված է ՀՀ կրթության նախարարության կողմից կրթական համակարգի մշտական բարեփոխումների
առաջացրած խնդիրների հետ:
Գծապատկեր 4.8
Վերաբերմունքը կրթական հարցերին

Մշակութային տարածքի մյուս կարևորագույն բնորոշիչներն են լեզուն, սովորույթները, կրոնական արժեքները, ազգային տոները և այլն, ուստի նրանց պահպանումը առաջնահերթ ազգային նշանակության խնդիր է և՛ սփյուռքում, և՛
ազգային հանրապետությունում: Ելակետային գծապատկեր
4.5-ին դիմելով նշենք, որ իրենց հրապարակումներում «տոնե177

րի» թեմային առավել մեծ ուշադրություն են դարձնում «Ալիք»
և «Ասպարեզ» թերթերը, ինչը վկայում է օտար միջավայրում
ձևավորված և այսօր գործառույթ ունեցող ավանդույթների
մասին: Այդ շրջանակներում անհրաժեշտ է առանձնացնել
գրատպության թեման, որին ամենից շատ անդրադառնում է
«Ասպարեզ» թերթը, ինչը դարձյալ կապված է ԱՄՆ-ում հայկական գիտական ու մշակութային կենտրոնների լայն տարածման, սփյուռքի ֆինանսական մեծ հնարավորությունների
հետ:
Մշակութային տարածքում գործող փոխադարձ կապերից և
հուզական գնահատականից բացի անհրաժեշտ է նաև հետևել
տեղեկատվության ժամանակային ուղղվածությանը: Ելնելով
դրանից առանձնացվել են երեք տիպի հոդվածներ` իրադարձային, պատմական, ապագային միտված: «Մշակույթ» բաժնում յուրաքանչյուր թերթի տվյալ ցուցանիշներով հոդվածների բաշխումը նշված է գծապատկեր 4.9-ում:
Գծապատկերի համաձայն ի հայտ է գալիս հետևյալը. հիմնականում բոլոր հետազոտվող թերթերն իրենց ընթերցողների
ուշադրությանը ներկայացնում են իրադարձային բնույթի, այսինքն ներկայի նյութեր` ամենից քիչ ուշադրություն դարձնելով անցյալի իրադարձություններին: Ապագայի հեռանկարներն
ավելի շատ հետաքրքրում են «Ասպարեզ» թերթին, իսկ «անցյալին» ամենից հաճախ անդրադառնում է «Ноев Ковчег»-ը:
Մշակույթին վերաբերող վերոհիշյալ թեմաների արծարծման հաճախականության համադրությունը կարելի է համարել առաջին քայլ` հայկական տեղեկատվական տարածք մշա178

կութային նմուշների թափանցման օրինաչափությունների
ուսումնասիրության գործում: Հաջորդ քայլը

յուրաքանչյուր

թերթում նշված թեմատիկայի բովանդակության առանձնահատկության ուսումնասիրությունն է, որի նպատակն է բացահայտել այն գործոնների համակցությունը, որն առաջացնում է
ընդհանուր և առանձնահատուկ դիմագծեր:
Գծապատկեր 4.9
«Մշակույթ» բաժնում հոդվածների բաշխումն ըստ
ժամանակային ուղղվածության

Համաձայն հետազոտության նյութերի, մշակութային բովանդակություն ունեցող ընդհանուր թեմաներից բացի, յուրաքանչյուր թերթ ունի իր յուրահատկությունը, որը պայմանա179

վորված է բազմաթիվ գործոններով: Դրանց մեջ հարկավոր է
առանձնացնել բնակության երկրի և ընթերցողի առանձնահատկությունները, թերթի կողմնորոշումը, խմբագրի գերակայությունները և այլն:
Մշակույթի վերաբերյալ բավական մեծ թվով հոդվածներ
հրապարակող «Ноев Ковчег» թերթը նախընտրում է չեզոք թեմաներ, որոնք նվիրված են մշակույթի հայտնի գործիչներին
կամ նկարագրում են տարբեր պատմական վայրեր, հուշարձաններ և այլն: Այսպիսով փորձ է արվում տարածել հայկական մշակութային ժառանգությունը, որը ռուսաստանյան
(մոսկովյան) համայնքի ցրված բնակության պայմաններում
հայտնվել է ուծացման վտանգի տակ: Այն փաստը, որ թերթի
ղեկավարությունը դա գիտակցում է, հաստատում են զանազան միջոցառումների, կազմակերպությունների և այլ նախաձեռնությունների վերաբերյալ վեց տարվա ընթացքում արված
ինտենսիվ հրապարակումները: Ինչ վերաբերում է մյուս թեմաներին, ապա «Ноев Ковчег»-ը վերջին տեղերում է, քանի որ
ավելի քիչ ուշադրություն է հատկացնում գրատպությանը,
կրթական նախագծերին, մարզական միջոցառումներին, տոներին և կրոնին: Այստեղ կարևոր դեր ունի ռուսաստանցի հայերի խորհրդային անցյալը, որի հետևանքով նրանք շարունակում են իրենց նույնականացնել Ռուսաստանի` որպես «սեփական» երկրի հետ և քիչ ուշադրություն են դարձնում հայկական միջոցառումներին` նախընտրելով «ռուսաստանյանները»: Նույնիսկ հանրամատչելի և շատ հաճախ

ազգային

մարզական միջոցառումները, որոնք կկարողանային համա180

խմբող դեր խաղալ ՌԴ հայ համայնքի ամրապնդման գործում,
այս թերթում քիչ են լուսաբանվում: Համայնքային միջոցառումների բացակայությունը հանգեցնում է կա՛մ ՀՀ իրադարձությունների, կա՛մ էլ համաշխարհային ասպարեզում հայերի
հաջողություններին

նվիրված

հրապարակումների

աճին,

որոնք զուրկ են վերլուծական-հուզական շեշտադրումից,
ինչպես համայնքի ներսում հայ մարզիկների հաջողության
դեպքում: Ըստ երևույթին, համայնքում ազգային հեռանկարների անորոշության խնդիր կա, և պատահական չէ, որ «Ноев
Ковчег»-ում ապագային միտված հրապարակումները ամենափոքր տոկոսն են կազմում:
«Մշակույթ» բաժնում հրապարակումների թվով «Ноев Ковчег»-ին հաջորդող «Ալիքը», ընդհակառակը, առանձնակի
ուշադրություն է դարձնում հայկական ազգային ավանդույթներին և տոներին: Դրանց առնչվող հոդվածների թվով «Ալիքը»
զբաղեցնում է առաջին տեղը: Համահավաք ապրող, իր ավանդույթներով ու մշակույթով ուժեղ իրանահայ համայնքը այլադավան միջավայրում ինքնությունը պահպանելու համար
հիմնվում է մշակութային ժառանգության վրա (մեծ ուշադրություն հայկական տոներին, կրոնական միջոցառումներ, երթեր, ուխտագնացություններ, պատմական իրադարձությունների թեմաների հետ կապված հրապարակումներ): Համայնքում եկեղեցու համախմբող բացառիկ դերը հաստատվում է
նաև կրոնական թեմատիկայով բացասական հրապարակումների բացակայությամբ:
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2005-2010 թթ. ժամանակահատվածում մշակութային իրադարձություններին նվիրված ամենաքիչ թվով հոդվածներ կան
«Ասպարեզում»: Դրա հնարավոր պատճառն այն է, որ ԱՄՆում կողք կողքի գոյություն ունեն բազմազան մշակույթներ,
ազգեր, կրոններ, և ոչ ոք չի սահմանափակում մյուսի ազատությունը: «Ասպարեզի» դեպքում հենց կրոնների շեշտադրումն է կարևոր, քանզի կրոնական իրադարձություններին
առնչվող թեմաները առաջատար տեղ են զբաղեցնում մյուս
թեմաների նկատմամբ: «Ասպարեզի» հոդվածները բաշխված
են բավականին համաչափորեն. ուշադրություն է հատկացվում թե՛ սպորտին, թե՛ կրթությանը և թե՛ տոներին: Ըստ
որում շատ են համայնքի ներսում մարզիկների հաջողություններին վերաբերող հրապարակումները, ինչը, փաստորեն, իսպառ բացակայում է «Ноев Ковчег»-ում: Ապագային միտված
հոդվածների մեծ թիվը ցույց է տալիս ԱՄՆ-ի հայ համայնքի
նպաստավոր հեռանկարների մասին:
«Առավոտն» իր ցուցանիշներով զբաղեցնում է երկրի բոլոր
իրադարձություններն անմիջականորեն արտացոլող «ազգային» մամուլի հատկանշական դիրքը: Ամենից շատ քննարկվող
թեմաները եղել են սպորտը և կրթական համակարգը: Առաջինը վերջին տարիներին բնականաբար մեծացրել է հասարակության հետաքրքրությունը շախմատի, բռնցքամարտի,
ֆուտբոլի նկատմամբ, իսկ երկրորդի մշտական նորամուծություններն ու փոփոխությունները, կադրային փոխատեղումներն այսօր ևս շարունակում են անհանգստացնել հայաստանյան թերթերին:
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Այսպիսով, Հայաստանում և երեք երկրների հայ համայնքներում հրատարակվող հայկական թերթերի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ համահայկական էթնոմշակութային
տարածքն իրողություն է, որի առավել ակներև վկայությունը
աշխարհի գրեթե բոլոր հայ համայնքներում գործող ազգային
ԶԼՄ-ների` մշակույթին վերաբերող ընդհանուր բովանդակությունն է: Յուրաքանչյուր թերթ առանձնակի մոտեցում է ցուցաբերում այդ թեմային, ինչը մեծ չափով կապված է երկրի
առանձնահատկության և համայնքի կազմակերպվածության
ու պատմության հետ: Սա նշանակում է, որ ազգային մշակույթի առանձին թեմաներին վերաբերող հոդվածների հոսքը
հայկական տեղեկատվական տարածք կատարվում է անընդմեջ և նույն բովանդակությամբ, անկախ երկրից և համայնքի
յուրահատկությունից: Միևնույն դեպքում ամեն մի լրատվամիջոց այդ տարածքում իր ուրույն ներդրումն է անում:
Մենագրության տվյալ մասում քննության է առնվել այդ
տարածքի տեղեկատվական բլոգի միայն մի մասը` հայկական թերթերինը, այն էլ` վեցամյա ժամանակահատվածում:
Եթե ելնենք այդ տարածքի ամբողջականության պատկերացումից, այն է` հայկական մշակույթի նմուշներով դրա լիարժեք հագեցվածությունից և ամբողջ հայության տեղեկատվական «դաշտում» դրանց ինտենսիվ վերարտադրությունից ու
բազմացումից, թվում է, որ բոլոր հայկական թերթերում պետք
է լինի խիստ համանման թեմատիկա` միատեսակ ինտենսիվությամբ, ինչպես համահայկական, այնպես էլ տեղական
մշակույթին հատուկ նյութերի լիակատար լիցքով: Ինչպես
երևաց լրագրային նյութերի վերլուծությունից, մշակութային
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ընդհանուր թեմաները բավականին շատ են, ինչը և հաստատում են աղբյուրներին հղումները: Ըստ որում, ակներև է դառնում, որ այդ տարածքը մասնատված է, քանզի երկրների
տարբերությունները (կապված էթնիկ փոքրամասնությունների հանդեպ դրանց քաղաքական շահերի առանձնահատկություններից), տվյալ հատվածի յուրահատկությունը (ցրվածությունը, համահավաքությունը, ձևավորման բնույթը և շատ այլ
բաներ), էթնոդավանանքային միջավայրը կանխորոշում են
նաև այս կամ այն մշակութային երևույթների ու միջոցառումների վերաբերյալ թերթերի տեղեկատվության երանգավորումը: Միևնույն ժամանակ թերթերի լրատվությունը վկայում է
ազգային մշակույթի աջակցման, ազգային այս կամ այն կառույցների զարգացածության կամ, ընդհակառակը, բացակայության մասին: Դա անմիջապես երևում է յուրաքանչյուր թերթում մշակութային բնույթի միջոցառումներին վերաբերող
նյութերի

հաճախականությունից:

Այստեղ

ակնհայտորեն

միակցվում են հետազոտվող յուրաքանչյուր հատվածի այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են ձևավորման ժամանակը,
բնակության համահավաքությունը և այլն: Այս ամենը ցույց է
տալիս տվյալ տարածքի խայտաբղետությունը, որը կախված է
ազգային մշակույթի նմուշների արտադրության ու տարածման վիճակից: Այս գործընթացներում ԶԼՄ-ների առանձնահատուկ դերը խիստ ակներև է, և դրա հետագա ուսումնասիրությունը անչափ կարևոր խնդիր է մարդկության սոցիալական կառուցվածքի կարևորագույն բաղադրիչի` էթնիկ ընդհանրությունների զարգացման հեռանկարների իմաստավորման մեջ:
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Վերջաբան

Գլոբալիզացիայի հիմնական հատկանիշներից մեկը համաշխարհային տեղեկատվական տարածքի ձևավորումն է:
Ժողովուրդների, երկրների և տարածաշրջանների միջև շագրենի կաշվի նման փոքրացող սահմանները նպաստավոր
պայմաններ են ստեղծում ոչ միայն բազմաչափ միջազգային և
ազգամիջյան, այլև ինտենսիվ ներազգային կապերի ձևավորման ու զարգացման համար: Այդ անընդմեջ նեղացող տարածքում մասսայական տեղեկատվական միջոցները հաղորդակցությունը դարձնում են ավելի ու ավելի մատչելի, ինչի շնորհիվ ժամանակակից սփյուռքը վերարտադրման և զարգացման
լրացուցիչ լծակներ է ստանում:
Հայկական տեղեկատվական տարածքը ժամանակակից
աշխարհի բաղկացուցիչ մասն է: Ազգի երկու գլխավոր հատվածները, որոնցից առաջինը կենտրոնացած է իր պետության
տարածքում, իսկ երկրորդը`սփռված դրա սահմաններից
դուրս, այսօր ապրում են միմյանց հասանելի աշխարհում:
Վերադրված ցանցային` արյունակցական, հայրենակցական, սոցիալական, տարածական և այլ փոխհարաբերությունները ձևավորում են խաչաձև կապեր և ամրապնդվում ժամա185

նակակից տեխնոլոգիաներով, որոնց մեջ հատուկ տեղ են
գրավում ԶԼՄ-ները: Լայն տարածում գտած ժամանակակից
մաս-մեդիայի (հեռուստատեսություն, տպագիր մամուլ և այլ)
միջոցով հայությանը բաժանող սահմանագծերը դառնում են
սիմվոլիկ: Դրա շնորհիվ հայ ընդհանրության մեջ կարող են
տեղի ունենալ ավանդական հարաբերությունների, վարքագծի
նորմերի ու ձևերի, ազգային գաղափարների, ազգային ինքնության նոր իմաստների վերարտադրում և տարածում:
Համաշխարհային բազմամշակութային տարածքում, որի
անբաժան մասն են նաև հայերի կուտակված կամ ցրիվ խմբերը, ազգային, մշակութային և տեղեկատվական կենտրոնների
շուրջը տեղի են ունենում միավորման գործընթացներ:
Տեղեկատվական միջոցներն ավելի մատչելի են, քանի որ
ծանրաբեռնված չեն տարածական ու ֆինանսական ծախսերով, ինչի շնորհիվ ԶԼՄ-ները ինտենսիվ հաղորդակցության
գործում հատուկ դեր են ստանձնում: Այս հանգամանքը պատճառ դարձավ, որպեսզի սույն մենագրության հեղինակներն
իրականացնեն

հայկական

տեղեկատվական

տարածքի

ուսումնասիրություն, որի գլխավոր նպատակը հայության
ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդրի` հայ էթնիկության պահպանման ու նրա հատվածների միջև փոխներգործության բնույթի բացահայտումն է:
Այդ նպատակով «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները» պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում կոն186

տենտ անալիզի մեթոդով հետազոտվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներում լույս տեսնող հայկական թերթերը:
Ուսումնասիրության օբյեկտի (թերթերի) և մեթոդաբանության ընտրության ռազմավարությունը հիմնված է հայ ժողովրդի բազմազանության սինխրոն և դիախրոն կտրվածքների
արտացոլման անհրաժեշտության վրա: Վերոհիշյալ ծրագրով
իրականացված չորս հայկական թերթերի («Առավոտ», «Ալիք»,
«Ноев Ковчег» և «Ասպարեզ») 2005-2010 թթ. հրատարակված
համարների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հայկական տեղեկատվական տարածքը բնորոշվում է ընդհանուր բովանդակությամբ` հիմնականում ազգային թեմատիկայով, և ինչը
շատ կարևոր է, նրա փոփոխման միարժեք դինամիկայով: Այս
երևույթը կարելի է դիտարկել նույն իրադարձությունների
նկատմամբ բոլոր թերթերի միանման անդրադարձման բնույթով, որը բնորոշ է հայ հասարակական գիտակցությանը և՛
հայրենիքում, և՛ սփյուռքում: Ամենացայտուն օրինակներից են
ՀՀ իշխանությունների կողմից տարվող ներքին և արտաքին
քաղաքականության (հայ-թուրքական արձանագրություններ,
նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններ և
այլն) նկատմամբ նույնանման անդրադարձները: Միարժեք է
նաև Հայոց ցեղասպանության, ղարաբաղյան հիմնահարցի,
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, ինչպես
նաև Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի և այլ երկրների հետ
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փոխհարաբերություններին նվիրված տեղեկատվության բովանդակությունը:
Հասկանալի է, որ ընդհանուր հայկական տեղեկատվական
տարածքն ունի իր հատկանիշները: Սակայն հարցն այն է, թե
որոնք են դրանք, տարածք ինչ բովանդակությամբ և հաճախականությամբ են մուտք գործում համահայկական ու տեղական (համայնքին վերաբերող) տեղեկատվական նյութերը:
Այս հատկանիշները շատ կարևոր են, քանի որ կարող են
ընդհանուր տարածքի կայացվածության, դրա մեջ համայնքի
ներգրավվածության ցուցիչ դառնալ և նկարագրել վերջինիս
ներկա վիճակը: Առաջինն արտացոլում է ազգի տարբեր սեգմենտների տեղեկատվական կապերի մակարդակը, որն իր
հերթին կարող է դառնալ նրանց հաճախականության ցուցանիշ, հետևաբար ազգային տեղեկատվության «արտադրանքի» և բազմացման հզոր կենտրոնների առկայության, այսինքն` ինքնակազմակերպման մեխանիզմների գործողության
հատկանիշ: Երկրորդը և երրորդը ցույց կտան համայնքի
ազգային կյանքի ինտենսիվության աստիճանը, այլ համայնքների և իհարկե հայրենիքի հետ փոխառնչությունների
բնույթը:
Ուսումնասիրության ընթացքում պարզ դարձավ, որ ընդհանուր թեմաները բավականին հաճախ են կրկնվում հայկական մամուլում, ինչն առաջին հերթին պայմանավորված է
յուրաքանչյուր թերթին բնորոշ տեղեկատվության մատուցման
տրամաբանությամբ`

քաղաքականություն,

տնտեսություն,

սոցիալական ոլորտ, մշակույթ, սպորտ և այլն: Սակայն հենց
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այդ բաժիններում է տրվում «ազգային բովանդակություն» պարունակող տեղեկատվությունը. եթե խոսքը քաղաքականության մասին է, ապա դրա մեծ մասը հայկական պետության
ներքին և արտաքին քաղաքականությանն է վերաբերում:
Տնտեսական բաժնում հիմնական մասը ազգային պետության
տնտեսության վիճակի ու հեռանկարների, աջակցության և այլ
խնդիրների մասին է:
Պետք է նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր թերթ ունի իր
սկզբունքները, ինչը կախված է խմբագրի հայացքներից, նպատակներից ու այն երկրից, որտեղ գտնվում է համայնքը: Այդ
իսկ պատճառով ազգային նշանակալից տեղեկատվություն
պարունակող թեմաների նույնիսկ մակերեսային համադրումից երևացին ակնհայտ առանձնահատկություններ: Ազգային
տեսակետից կարևորվող թեմատիկան ՀՀ թերթում ամենից
շատ ներկայացված է քաղաքական, իսկ սփյուռքի թերթում`
մշակույթի բաժնում: Ի դեպ, այդպիսի աղճատումը բավականին արտահայտված է: Այս օրինակը ցույց է տալիս, որ համահայկական տարածքում կատարվող տեղեկատվական հոսքը բավականին ինտենսիվ է և ըստ էության դիսկրետ, ինչը
բացատրվում է հետևյալ հանգամանքներով:
Առաջինը երկրների միջև տարբերություններն են` կապված ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ քաղաքականությամբ, համայնքի առանձնահատկություններով (բնակության ձև, ձևավորման բնույթ, կրոնադավանանքային միջավայր և այլն): Վերոհիշյալ հանգամանքներն ազդում են հայ
ժողովրդի հատվածների կենսագործունեության կամ համազ189

գային խնդիրներին վերաբերող տեղեկատվության և անալիտիկ նյութերի վրա: Այսպես, ամերիկահայ թերթում շեշտը
ավելի հաճախ դրվում է կրոնական հենքի, ռուսահայ թերթում` մշակույթի պատմության, իրանահայ թերթում` համայնքի ավանդների, հայաստանյան թերթում`սոցիալ-տնտեսական խնդիրների վրա:
Յուրաքանչյուր

թերթի

տեղեկատվության

ընտրության

բնույթով կարելի է դատել ազգային ինքնությանն աջակցելու
ինստիտուտների զարգացածության կամ հակառակը` բացակայության մասին: Դա միանգամից զգացվում է մշակութային
իրադարձությունների մատուցման հաճախականության աստիճանով: Այս ամենը ցույց է տալիս հայկական տեղեկատվական տարածքի խճանկարային պատկերը, որի հետագա
զարգացումը կախված է սփյուռքում և ազգային պետությունում նշանակալից տեղեկատվության նմուշների (գաղափարների, ծրագրերի, դիրքորոշումների) «արտադրման» և տարածման վրա աշխատող կենտրոնների առկայությունից: Վերջիններիս կատարած աշխատանքն ակնհայտ երևում է համազգային նշանակություն ունեցող իրադարձությունների`
Հայոց ցեղասպանության և ղարաբաղյան խնդրի պարագայում:

Այդ

իրադարձություններին

նվիրված

թեմատիկան

ներթափանցում է թերթերի բոլոր բաժինների տեղեկատվական և վերլուծական նյութերի մեջ: Սա կարելի է բացատրել
այն բանով, որ կորուստները կամ պատմական նվաճումները
նպաստում են պետության, ազգերի, սոցիալական խմբերի
ամբողջականության ընկալմանը: Առաջին դեպքում այն կապ190

ված է պատմական հիշողության հետ, որն ամրապնդվում է
համազգային ողբերգությունների և կորուստների զանգվածային գիտակցությամբ ու փոխհատուցման

գաղափարով:

Պատահական չէ, որ հենց այս իրադարձություններն են կազմում թեմաների այն հենքը, որի վրա այսօր կառուցվում է
հայկական պետության քաղաքական և ավելի մեծ չափով
սփյուռքի քաղաքական ու մշակութային կյանքի տեղեկատվությունը: Նույն թեմաներով են քարոզվում նաև ազգային
գաղափարները, նպատակներին հասնելու խնդիրները, ազգի
համախմբման ու մոբիլիզացման անհրաժեշտությունը:
Հայկական տեղեկատվական տարածքի կարևորագույն
բաղկացուցիչ մաս են կազմում նաև տնտեսական ու մշակութային կապերը, որոնց հիմնական «սնուցողը» ազգային ինքնությունն է: Նյութերի բովանդակային վերլուծությունը ցույց
տվեց, որ այսօր գործում է ազգային համախմբման վրա հիմնված տնտեսական կապերի նոր ուղղություն: Այն արտահայտվում է ներդրումների (և՛ ֆինանսական, և՛ տեխնոլոգիական),
բարեգործական նվիրատվությունների, տրանսֆերների ձևով:
Հայրենիք-սփյուռք տնտեսական կապերի զարգացման գործում ԶԼՄ-ների դերը կարևոր է, քանի որ որոշումներ ընդունելու համար ժամանակին և իրականությանը համապատասխանող տեղեկատվության պահանջն անհրաժեշտություն է:
Այս առումով հայրենիքում և սփյուռքում տնտեսական խնդիրների նկատմամբ բավականին տարբեր մոտեցումներ կան:
Եթե Հայաստանում այդ խնդիրները բազմակողմանիորեն են
լուսաբանվում (և՛ բացասական, և՛ դրական երանգավորում191

ներով), ապա սփյուռքում հիմնականում ուշադրություն են
դարձնում Հայաստանի ֆինանսական օգնությանը և մեկենասությանը: Սա բացատրվում է բազմաթիվ պատճառներով,
որոնց մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում սփյուռքում ՀՀ-ի նկատմամբ անվստահությունը` պայմանավորված կոռուպցիոն
ռիսկերով, վատ տեղեկատվությամբ և այլն: Նշանակություն
ունի նաև հայրենիքում ու սփյուռքում Հայաստանի տնտեսական զարգացման մասին կոնցեպտուալ մոտեցումների բացակայությունը:
Այսօր հայկական ԶԼՄ-ներում ազգային պետության ապագային վերաբերող նպատակային կոնցեպցիաներ չկան: Պատահական չէ, որ չկան այդ խնդրին նվիրված համահայկական
քննարկումներ: Հնարավոր է, որ այդ հարցի դիսկուրսի իսպառ բացակայության պատճառը համահայկական «ուղեղային» կենտրոնների պակասն է: Այնուամենայնիվ սփյուռքի
թերթերն

ակտիվորեն

աշխատում

են

սփյուռք-հայրենիք

տնտեսական կապերի խթանման ուղղությամբ, մասնավորապես ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու
հետաքրքրություն կա: Այս առումով մեծ նշանակություն ունի
հայկական մամուլում Հայաստանի տնտեսության մասին
դրական կարծիքի ձևավորումը:
Նմանատիպ իրավիճակ է նաև մշակութային համագործակցության հարցում: Հայկական մամուլում մի կողմից ներկայացված է մշակույթի թեմաների ողջ սպեկտրը, որը բացահայտում է հայկական մշակութային տարածքի հարուստ բովանդակությունը, մյուս կողմից` սփյուռքում ազգային մշա192

կույթը զարգացնելու հնարավորությունների օրինաչափ սահմանափակությունը: Էթնոկոմպակտ խմբերի մեջ ձևավորվում
են մշակույթի «արտադրման» կենտրոններ, որտեղ առաջինը
ԶԼՄ-ներն են, այնուհետև` գրատպություն, թատրոն, համերգներ, պատմական, կրոնական և այլ հուշակոթողների տեղադրում և այլն:
Այսպիսով ուսումնասիրված թերթերի հիման վրա ներկայացվել են հայրենիքի և սփյուռքի մշակութային, տնտեսական
ու քաղաքական գործընթացները, օտար միջավայրում համահարթեցմանը հակադիր մեխանիզմների բացահայտման փորձ
է արվել: Հատուկ ուշադրության են արժանացել ազգային ինքնության, նոր իրականության մեջ առայժմ պահպանվող մայրենի լեզվի, մշակույթի, մեր հայրենակիցների` ապագայի
նկատմամբ սպասումների, հայության ընդհանուր գերակայությունների առկայության կամ բացակայության հարցերը:
Այս համադրական ուսումնասիրությունը հայկական ԶԼՄների համակարգի մոդելի նախագծման առաջին փորձն է, որը
հնարավորություն կընձեռի եղած տեղեկատվական տարածքի
ձևավորման օրինաչափությունների հիման վրա հետագայում
մշակել այնպիսի գործունեություն, որն ավելի հաստատուն
ձևով կնպաստի համահայկական արժեքների շուրջը հայության համախմբմանը:
Այսօր հայկական միասնական (ընդհանուր) տարածքի
ձևավորման ու գոյատևման խնդիրները բազմազան են, սակայն դրա գոյությունն անհրաժեշտություն է հայության դեմ
ծառացած մարտահրավերներին համարժեք պատասխանելու
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համար: Այդ գործում ԶԼՄ-ները հատուկ դեր ունեն, և այս
մեթոդներով մամուլի ուսումնասիրությունը հայ ժողովրդի հեռանկարների ուրվագծման հրատապ խնդիրներից է:

194

Резюме

Одним из основных признаков современных глобализационных процессов является формирование общемирового информационного пространства. Сокращающиеся, подобно шагреневой коже, расстояния между народами, странами и регионами, благоприятствует сложению не только многомерных и
многоканальных международных и межнациональных, но, как
ни парадоксально, и интенсивных внутринациональных взаимосвязей. В этом сужающемся пространстве, когда средства
массовой информации и связи делают все более доступным
сообщаемость между людьми, появляется добавочный шанс для
воспроизводства и развития диаспоральных этносов.
Как составная часть этого пространства, армянское разделенное сообщество является одним из реалий современного
мира, его два звена существуют сегодня в доступном друг для
друга мире: первое звено сосредоточено на территории своего
государства, второе – рассредоточено вне. Многочисленные,
порой накладываемые друг на друга сетевые взаимоотношения
между ними формирует некое пространство с перекрещивающимися связями (родственными, социальными, земляческими,
соседскими и пр.), которые в свою очередь, подкрепляются сов195

ременными коммуникационными возможностями и технологиями. К их числу следует отнести СМИ.
Широкое распространение в нашей действительности медиа-форм (телевидение, печать и т. д.) делает границы, разделяющие армян всего мира все более символическими. Благодаря этому среди всего армянского сообщества могут успешно
воспроизводиться традиционные отношения и образцы поведения, тиражироваться национальные идеи, наполняя новым
смыслом этническую идентичность.
В мировом мультикультурном пространстве, составным звеном, которого являются компактно или дисперсно расселенные
группы армян, происходит процесс их обьединения вокруг национально-культурных или информационных центров. При
этом вторые, более доступны, так как не обременены пространственными преградами и финансовыми издержками. Учитывая
неоспоримо важную роль СМИ в интенсивном коммуникативном обмене как в своем плотном этносоциальном окружении,
так и в чужой среде, в данной монографии положено начало серии исследований армянского информационного пространства.
Основной целью исследования явилось выяснение стратегических для армянского народа вопросов о единстве армянского
информационного пространства, о его значении в воспроизводстве армянской этничности и о взаимодействии разных частей этноса в настоящем и в будущем. Для этого, в рамках государственной целевой программы “Армяне в своей и инонациональной среде: проблемы и перспективы сравнительного исс196

ледования” были изучены армянские газеты, издающиеся в Армении и в армянских общинах трех стран (Исламской республики Иран, Российской Федерации и США).
Выбор стратегии исследования основывался на необходимости отражения всего разнообразия условий жизнедеятельности армянского народа в синхронном и диахронном срезах. В
последующем был проведен контент-анализ четырех армянских газет (“Аравот”, “Алик”, “Ноев Ковчег” и “Аспарез”), изданных в течение шести лет с 2005 по 2010 гг.
Исследование показало, что единое армянское информационное пространство – реальность, которая определяется общей тематикой всех выбранных газет и, что весьма важно, общей динамикой их структурного изменения и одинаковым характером реагирования армянской прессы на мировые события
и процессы.
Для настоящего исследования оказалось весьма важным определить содержание и интенсивность поступления в это информационное пространство материалов общеармянского или
общинного значения. Если первые отражают уровень информационных связей между различными сегментами этноса, то
вторые указывают на развитость национальной жизни, уровень
организованности общины и т.п.
В ходе исследования выявилось достаточное количество общих тем, наличие которых в первую очередь обусловлено стереотипностью подачи газетной информации, содержайщей сведения о политике, экономике, социальной сфере, культуре,
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спорте и т.п. Именно в этих разделах и подавалась информация
национального содержания. Значительная часть политических
публикаций касалась армянского государства, ее внутренней и
внешней политики, а в статьях экономического характера содержалась

информация об экономике национального госу-

дарства и т.п.
В публикациях каждой из исследуемых газет проявилась
специфичность в силу взглядов и целевых установок ее редактора, страны, где она издается и общины, в которой она тиражируется. При сопоставлении тематик статей и сообщений сразу же выявились различия в выборе тем, в которых присутствует национально значимая информация. Она, в прессе Армении, доминировала в политическом разделе, тогда как в диаспоральной прессе проявлялась больше в публикациях культурной тематики.
Таким образом становится очевидным, что общеармянское
информационное пространство весьма дискретно. Различия
между странами, специфика каждой группы армян (дисперсность, компактность, характер формирования) и ее окружения
определяют в информации газет степень интонирования на те
или иные явления жизнедеятельности данной группы (или общины) и всего этноса, в целом. Именно этим обьясняется тот
факт, что в армянской прессе США – больше акцентируется религиозная канва событий, в России – история культуры, в Иране – традиция общины, а в Армении –социально-экономические проблемы.
198

В совокупности вышеуказанных факторов определяется мозаичность армянского информационного пространства, дальнейшее развитие которого зависит

от наличия работающих

“центров производства” и тиражирования образцов (идей, программ, установок) национально-значимой информации в диаспоре и в своем государстве. Особенно наглядно это иллюстрируется в освещении событий общенационального значения –
геноцида и карабахской проблемы. Последние пронизывают
все разделы газет, охватывая большинство информационных и
аналитических материалов, помещающихся в них.
Принимая во внимание актуальность тем, связанных с политической жизнью армянского государства, политической и
культурной жизнью общин, становится очевидной целевая установка армянских газет, направленная на национальную консолидацию и мобилизацию усилий в реализации национальных программ. Важной составляющей армянского информационного пространства становятся экономические и культурные связи, главной “подпиткой” которых является национальное самосознание. Анализ материалов газетных публикаций
показал, что сегодня реально существует новое направление
экономических взаимоотношений, которые основаны на национальной солидарности. Именно в этом контексте формируются экономические связи в виде инвестиций (финансовых и
технологических), благотворительности, трансфертов. Первоочередная

роль СМИ в развитии этих связей очевидна: ведь

своевременная и соответствующая реалиям информация может
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стать важным элементом в принятии решений и со стороны отдельных или группы лиц и со стороны государств. Следует
также отметить, что подходы к сути экономических задач на
родине и в диаспоре весьма различны: если в Армении дается
всестороннее освещение экономических проблем республики,
то в диаспоре уделяется особое внимание проблемам финансовой помощи родине и меценатству. Такая нестыковка подходов по экономическим проблемам обьясняется множеством
причин. Среди них важное место занимает несколько низкий
уровень информированности о социально-экономическом состоянии родины, наличие коррупционных рисков и др. Немалое
значение имеет также отсутствие и в РА и в диаспоре четкой
концепции экономического развития Армении. Потверждением тому является редко встречаемый в прессе общенациональный дискурс относительно данной темы.
Примерно подобная ситуация наблюдается и в культурном
взаимодействии родины с диаспорой. С одной стороны, на
страницах армянской прессы присутствует весь набор культурных тем, раскрывающий весьма богатое содержание культурного пространства армянского сообщества, с другой – присутствует закономерная ограниченность возможностей диаспоры
развивать национальную культуру вне родины. Содержательный анализ армянских газет показал, что везде, где наличествует компактная (геттоизированная или анклавная) группа армян происходит сложение “центров” ее производства, а там, где
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присутствуют дисперсные группы – национальная культурная
“подпитка” происходит извне.
Применение методики контент-анализа армянских газет,
издающихся в Армении и диаспоре, позволило систематизировать имеющийся в наличие достоверный и весьма репрезентативный материал о происходящих в своей и инонациональной
среде процессах этносоциальных изменений. Была сделана попытка изучить механизмы противодействия зарубежных армян
нивелирующим влияниям окружения, выявить сохраняющиеся
в новых реалиях признаки армянской идентичности – языка,
культуры, самосознания, а также определить наличие или отсутствие общенациональных приоритетов.
Представляется, что настоящее исследование армянской
прессы положит начало, необходимому армянству, делу накопления достоверных знаний об реальном состоянии различных
звеньев армянского народа. Подобное исследовательское направление будет способствовать получению обобщающих результатов, позволяющих со временем проектировать оптимальные модели систем национальных СМИ, объединенных общей
информационной политикой, направленной на консолидацию
армянства вокруг своих национальных ценностей.
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Summary
Formation of the worldwide informational space is one of the
main indicators of modern globalization process. Rapidly diminishing distances between people, countries and regions, not only set
favorable conditions for creation of multidimensional and multichannel international links, but also intensify intranational relations. When mass media and communication technologies narrow
the environment we live in, they make the communication easier
and more accessible. This creates an additional possibility for reproduction and development of diasporal ethnicities.
Armenian community is a definite compound of the modern
world. It consists of two parts: first it is concentrated in the State,
second it is dispersed outside. Numerous, sometimes overlapping
networks between these two parts, create a certain space with
crossing links (relative, social, neighborly etc), which are supported
by modern technologies and possibilities. Mass media are among
them.
The wide circulation of various media forms (TV, press etc)
makes the borders, which divide Armenians in the world, more and
more symbolical. Thanks to that, traditional relations and types of
behavior can be successfully reproduced among Armenian commu-
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nity and can give the new sense to the ethnical identification
meaning for its members.
In the multicultural world, consolidation process within separate, compact or dispersed groups of Armenians, develops around
national cultural or informational centers. The second ones are
more accessible, as they are not burdened with spatial or financial
barriers. In these circumstances mass media gets the special significance both in the intense communicative exchange in the ethnosocial environment and in the foreign environment, in the diffused state. The above mentioned was the reason why the authors
had decided to fulfill a research on the Armenian informational
space.
The main goal of this research was to clarify how common this
space is, what is its role in the question, of preserving the Armenian ethnicity and its role in maintaining the interaction between
various parts of the ethnicity today, and in the long-run.

To

achieve these goals within the target program “Armenians in its
own and other national environment: problems and prospects of
comparative research” – were examined the Armenian newspapers,
which are published in Armenia, and in the Armenian communities in the following countries - Iran, Russian Federation and USA.
Strategy in the newspapers’ choice and methodology of the research were based on the need to reflect all variety of the conditions in which Armenians live in order to provide both synchronous and diachrony cuts. Thus, the content analysis of four Armenian newspapers ("Aravot", "Alik", "Noah's Ark" and "Asparez"),
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published during six years period from 2005 to 2010, was carried
out.
Research has shown that the Armenian information space does
exist. It is defined by the common subject matters of the newspapers chosen and common dynamics of their alterations. They are
also identical to the reactions of the Armenian press in the whole,
which means that the public consciousness of Armenians in homeland and in Diaspora coincide.
The intensity of the topics of the materials that exist in this information space are very important for the research. The intensity
reflects the level of informational communications between various
segments of ethnicity, and indicates if, the powerful centers of
ethnicity replication exist: if they do, that means that certain selforganizing mechanisms are present. The topics, or subject matters,
reflect how well developed the national life is, how well is the
community organized etc.
In the course of the research many common subjects were revealed – the reason was the existence of certain stereotypes in the
way of how the information is presented in the newspapers. These
stereotypes are evident in the news on policy, economy, the social
sphere, culture, sports, etc.
In these sections the information about national events was also
provided. For example, the considerable part of political publications concerned the Armenian state, its domestic and foreign policy. In the publications of the economic character the main part was
allocated for the national state economy etc. This is the general
204

tendency. However, separately each newspaper reflects the views
and opinions of its editors, of the country where it is published, and
also of the communities, within which it is replicated. By only
comparing the subjects of the articles and messages, serious differences were revealed in the choice of the national information subjects. In the periodicals of Armenia, the political section dominates,
whereas in the diasporal press – there are more publications in the
“culture” section.
So, it becomes obvious that worldwide Armenian space is very
discreet: the attention of a newspaper to a subject is defined by a
country’s characteristics, community type. This explains why in the
US the religious outline of events gets more attention, in Russia –
newspapers talk more on cultural history, in Iran – traditions of a
community are emphasized, and in Armenia – social and economic
problems are more in the center of attention. At the same time
each newspapers’ selection of information for publishing allows to
judge on how intensive materials a about cultural events are in each
newspaper.
It is evident that in specific ways of publications’ presentation
the specific characteristics of the segment are joined - education
period, demographic and social structure and nature of moving of
the community, level of economic and political development of the
country and an environment, etc. By these factors, the diversity of
the Armenian information space is defined. Its further development
depends on the existence of the working “manufacturing” centers
and replications of ideas, programs, installations of national and
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significant information in Diaspora and in the state. It is especially
seen from the events, which have the national value – Genocide
and the Karabakh problem. They penetrate all sections of the
newspapers, covering the majority of the information and analytical materials.
Taking into account the urgency of the subjects connected with
political life of the Armenian state, and subjects about political and
cultural life of communities, it becomes clear as the trend toward
national consolidation and mobilization of forces in achievement of
expectations of the nation as a whole. In this regard, it is necessary
to note that the economic and cultural ties are an important components of the Armenian information space, as they "feed" the national consciousness. The analysis of the materials showed that
today really there is a new direction of the economic relations
based on national solidarity. In this context economic relations in
the form of investments (financial and technological), charities,
transfers are formed. The prime role of mass media in development
of these communications is obvious: timely and useful information
can become an important element in decision-making for the separate groups of persons (for example entrepreneurs) and for the
states. Therefore, it is pertinent to note that approaches to an essence of economic tasks on the homeland and in Diaspora differ: if
in Armenia the reviews of the economic problems of the Republic
are given, in Diaspora the particular attention is paid to the problems of the financial help to the country, and its patronage. Such
mismatch in approaches to the economic problems is explained by
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the number of reasons. Among them, the important place occupies
the low level of knowledge on a social and economic conditions,
existence of corruption risks, etc. The absence of the accurate concept of economic development for Armenia, both in RA and in
Diaspora has also the considerable value. The rare presence of the
national discourses on this subject also confirms the above mentioned.
The similar situation is observed also in the cultural interactions
between homeland and Diaspora. On one hand, the certain set of
the cultural topics is present on the pages of the Armenian press,
which opens very rich content of the cultural space of the Armenian community, on the other hand – there is a natural limitation
of possibilities for the Diaspora to develop national culture outside
of the homeland. Everywhere, where the compact group of Armenians is present (ghetto or enclave) the certain centers of the culture development and support are formed easily - publishing, theater, ceremonial practice, etc; in case with the disperse groups – the
national cultural "feed" occurs from the outside.
Thus the application of the content analysis technique for the
Armenian newspapers, which are published in the national and
foreign environment, has allowed to systematize all the available
authentic materials about the occurrence of various processes of the
ethnosocial changes. On the basis of this material, the attempt to
study mechanisms of counteraction of foreign Armenians towards
leveling influences of an environment was made, also to reveal
signs of how the Armenian identity remains in new realities – lan207

guage, culture, consciousness, and also to define existence or lack of
the general priorities. It is supposed that the current research of the
Armenian press will give a start to the accumulation of authentic
knowledge on a real condition of various links of the Armenian
people present today in the world, and will promote carrying out
the conclusion, which will allow to forecast the necessary models
of systems of the national mass media, and which activity will be
incorporated the general information policy, directed on consolidation of the Armenians around the national values.
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