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ՍԵՐՆ ԴԱ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ 
ՀԱՅՐԵՆԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ՄԻ ՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

Ան նա Մար կո սյան*

Հայաստանի Հանրապետության տա րած քում գոր ծող արևմ տա հայ և 
արևե լա հայ հեն քով հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րում սերն դա փո խու
թյան խնդիրն այ սօր զար գաց ման տար բեր մա կար դակ նե րում է: Արևմ
տա հայ հեն քով հատ վա ծում երի տա սարդ նե րը հա մե մա տա բար պա սիվ 
են, քան արև ե լա հայ հեն քով հայ րե նակ ցու թյուն նե րում: Պատ ճառն ինչ պես 
նյու թա կան մի ջոց նե րի խնդրի մեջ է, այն պես էլ բնա կա վայ րի և հայ րե նի
քի ըն կալ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, նաև երի տա սարդ սերն դի մի
ջա վայ րի փո փո խու թյան: Իրենց հեր թին երի տա սարդ նե րի ներգ րավ ման 
հար ցում որո շա կի դժվա րու թյուն ներ են ստեղ ծում առան ձին հայ րե նակ
ցու թյուն նե րում գոր ծող ներ քին սահ մա նա փա կում ե րը:

Բա նա լի բա ռեր. հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն, արևմ տա հայ հեն քով հայ րե
նակ ցա կան մի ու թյուն ներ, արև ե լա հայ հեն քով հայ րե նա կա ցա կան մի ու
թյուն ներ, սերն դա փո խու թյուն, երի տա սար դու թյուն:

Պատ մա կան հի շո ղու թյան, պատ մամ շա կու թա յին ար ժեք նե րի փո
խանց ման, պատ մու թյան շա րու նա կա կա նու թյան ապա հով ման տե սան
կյու նից այ սօր մեծ դեր են խա ղում ՀՀ տա րած քում և դրա նից դուրս գոր
ծող 100ից ավե լի հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րը, որոնց գոր ծու նե ու թյու
նը ՀՀ տա րած քում կար գա վոր վում է 2001 թվա կա նին ըն դուն ված «Հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով:1

Հաշ վի առ նե լով հայ րե նակ ցու թյուն նե րի ձև ա վոր ման և պատ մա
կան զար գաց ման առան ձա հատ կու թյուն նե րը` պայ մա նա կա նո րեն կա րող 
ենք առանձ նաց նել եր կու տե սակ` արևմ տա հայ և արև ե լա հայ հեն քով ձև
ա վոր ված հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն ներ: Եթե առա ջին` արևմ տա հայ 
հեն քով հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րի առա ջաց ման պատ ճա ռը կապ
ված է հայ ժո ղովր դի կյան քում տե ղի ու նե ցած ճա կա տագ րա կան պատ մա
կան իրա դար ձու թյան` ցե ղաս պա նու թյան հետ, ապա երկ րոր դի` արև ե լա

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի հայ ցորդ:
1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենք «Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե

րի մա սին». – ՀՀ պաշ տո նա կան տե ղե կա գիր, N 42, 27.XII.2001:
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Սերն դա փո խու թյան հիմ ախն դիր նե րը հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րում

հա յի դեպ քում, նո րից պատ մա կան իրա դար ձու թյուն ներն են, բայց ար դեն 
ան կախ պե տա կա նու թյան շրջա նակ նե րում: Այդ իսկ պատ ճա ռով առա ջի
նի դեպ քում ավե լի վառ ար տա հայտ վում է էթ նոմ շա կու թա յին գոր ծո նը, 
իսկ երկ րոր դի դեպ քում նկա տե լի է նաև քա ղա քա կան միտ վա ծու թյուն2:

Հոդ վա ծում քննարկ վում են այս եր կու տե սա կի հայ րե նակ ցա կան 
մի ու թյուն նե րի սերն դա փո խու թյան հար ցում առ կա խնդիր նե րը, մաս նա
վո րա պես ար դյո՞ք եր կու հատ ված նե րում նույն ձև ով է ըն թա նում այդ գործ
ըն թա ցը, ո՞րն է երի տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյան մո տի վա ցի ան, ին չու՞ 
արև ե լա հայ հեն քով մի շարք կազ մա կեր պու թյուն նե րում երի տա սար դու
թյունն ավե լի ակ տիվ է, սերն դա փո խու թյան բա ցա կա յու թյու նը նե րէթ նիկ 
խմբե րի մա կար դա կով ինք նու թյան, լեզ վա կան, հո գև որ, նյու թա կան և սո
ցի ոմ շա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման տե սան կյու նից ի՞նչ խնդիր ներ 
կա րող է առա ջաց նել3:

Ըստ էու թյան, սերն դա փո խու թյան խնդիրն այ սօր ավե լի շատ վե
րա բե րում է արևմ տա հայ հեն քով հայ րե նակ ցու թյուն նե րին, քա նի որ սերն
դե սե րունդ այդ հայ րե նակ ցու թյուն նե րի թի վը պա կա սում է, ին չը չենք կա
րող փաս տել արև ե լա հայ հեն քով հայ րե նակ ցու թյուն նե րի պա րա գա յում: 
Մինչ դեռ ար խի վա յին նյու թե րի վեր լու ծու թյու նից պարզ վում է, որ դե ռևս 
20րդ դա րի առա ջին կե սին, պայ մա նա վոր ված ինք նու թյան, ար մատ նե րի 
հի շո ղու թյան զար թոն քով արևմ տա հայ հեն քով հայ րե նակ ցա կան մի ու
թյուն նե րի շրջա նում երի տա սար դու թյունն ու նե ցել է ակ տիվ դե րա կա տա
րու թյուն. «...Այս բո լո րը նկա տի առ նե լով, մոռ ցած ամեն ինչ, ու Մա րաշ ցի
նե րը ի մի հա մախմ բած, սրբա զան ու ազ գօ գուտ գոր ծի կը լծուինք, 
երի տա սարդ ու ժե րով»4, «...Հին ան դամ ե րէն զատ, մէկ շաբ թուան մէջ, 
մի ու թե անս շար քե րը մտան 200 ավե լի ան դամ եր, ամէնքն ալ երի տա
սարդ, ամէ նուն աչ քե րուն մէջ ալ հայ րե նա սի րա կան կրա կը վառ: Սա կայն 
այս թի վը բա րե բախ տա բար վերջ նա կան չէ»5: Պա տա հել է, որ տար բեր 

2 Մար կո սյան Ա., Հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րի պատ մա կան զար գաց ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը Հա յաս տա նում. – ՀՀ սո ցի ալտնտե սա կան կա յուն 
զար գաց ման հիմ ախն դիր նե րը: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու1 (22), Երև
ան, 2015, էջ 298:

3 Այս իրո ղու թյունն ավե լի ման րա մասն ու սում ա սի րե լու նպա տա կով 2014 –15 թթ. 
խո րաց ված հար ցազ րույց ներ են անց կաց վել Վաս պու րա կան, Զեյ թուն, Կա րին, 
Մու սա լեռ, Այն թափ, Համ շեն հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի 
շրջա նում: Հար ցազ րույց նե րի գրա ռում ե րը «Փոր ձա գետ նե րի շրջա նում իրա կա
նաց ված հար ցազ րույ ցի ար դյունք ներ» վեր տա ռու թյամբ պահ պան վում են Հնա
գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բաժ նի ար խի
վում:

4 Նոր Մա րաշ հայ րե նակ ցա կան վե րա շի նաց մի ու թյուն, ՆյուՅորք, 1946, էջ 101:
5 Նույն տե ղում, էջ 130:
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սե րունդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջև եղել են խիստ տա րա ձայ նու թյուն
ներ և վի ճա բա նու թյու նը հա սել է ընդ հուպ մին չև դա տա րան: Օրի նակ, 
«Նոր Մա լա թիա» պար բե րա թեր թում «Թե ին չու դատ բա ցինք Նոր Մա լա
թիոյ երի տա սար դաց մի ու թե ան դեմ»6 խո րագ րով մի առան ձին հոդ ված է 
զե տեղ ված, որ տեղ ման րա մաս նո րեն քննարկ վում են վի ճա հա րույց թե մա
յի պատ ճառ նե րը, դա տա կան գոր ծըն թա ցը և այլն: Սա կայն այս տեղ կա
րևո րում ենք այն փաս տը, որ երի տա սարդ ներն այն քան կշիռ ու նե ին, այն
քան ինք նա հաս տատ ված էին հայ րե նակ ցու թյան շրջա նակ նե րում, որ 
նրանց դեմ հարկ եղած դեպ քում հա սա րակ «զեն քե րով» դուրս չէ ին գա
լիս: Իրա կա նում երի տա սար դու թյունն այն քան ներգ րավ ված է եղել հայ
րե նակ ցա կան դաշ տում, որ մի ա ժա մա նակ մի քա նի երի տա սար դա կան 
մաս նա ճյու ղեր են գոր ծել տար բեր երկր նե րում. «Վա րագ և Վա նիկ Մաս
նա ճիւ ղե րու մա սին տե ղե կու թիւն ներ առած էինք մեր պար բե րա թեր թեն: 
Լավ պի տի ըլ լար, եթէ մեր սա ներն ու սա նու հի նե րը ու նե նա յին եր կու երի
տա սարդ մաս նա ճիւ ղե րու հաս ցէն, որ պես զի անոնց հետ յա րա բե րու թե ան 
մտնէ ին մտեր մօ րէն տա լով անհ րա ժեշտ տե ղե կու թիւն նե րը` իրենց առօ
րեա յէն, մտա ծում ե րեն և ապ րում ե րեն»7, «Խմբագ րու թիւ նը իր հրա պա
րա կա յին ան խառն շնոր հա կա լու թիւ նը կը յայտ նէ Ֆրէզ նո յի Հա մաՎաս
պու րա կա նի Հայ րե նակ ցա կան Մի ու թե ան մաս նա ճիւ ղին ե  Դիտ րոյ թի 
Հա մաՎաս պու րա կա նի Երի տա սար դաց Մի ու թե ան, այն հո գա տար ե  
ջեր մա գին վե րա բեր մուն քի հա մար, որ ու նե ցան Խմբագ րու թեան նկատ
մամբ»8: Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ այդ հար ցում այ սօր իրա կա
նու թյունն այլ է: Արևմ տա հայ հեն քով հայ րե նակ ցու թյուն նե րի ղե կա վար
նե րը ցա վով նշում են, որ ներ կա յում երի տա սարդ նե րը մո տի վաց ված չեն, 
հայ րե նակ ցու թյան ոգին մա րել է, և երի տա սարդ նե րին ներգ րա վե լու հա
մար առա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ են նաև նյու թա կան մի ջոց ներ: Ներ կա
յաց նենք մի քա նի կար ծիք ներ, հնչած մեր գրա ռած հար ցազ րույց նե րում. 
«Մենք մի ա սին ենք արել, երի տա սար դու թյան հետ մի ա սին, ինչ որ արել 
ենք: Այդ պես առան ձին թև չի եղել: Հի մա երի տա սարդ ներ չկան: Գա լիս 
են, մաս նակ ցում են ինչոր բա նե րի, բայց չեն ան դա մակ ցում: Ասում են` 
«դրա նից ի՞նչ օգուտ»: Մար դիկ մտա ծում են մի շահ ու նե նա լու մա սին»9, 
«Հի մա չու նենք երի տա սար դա կան թև: Այն ժա մա նակ ու նե ինք: Պարզ 

6 Նոր Մա լա թիա եռամ սյա պար բե րա թերթ, ՆյուՅորք, 1946, N 3, էջ 51 –54:
7 Վա րագ պարբե րա թերթ, 1960, թիվ 29, էջ 60:
8 Վա րագ պարբե րա թերթ, 1980, թիվ 95, էջ 6:
9 Հար ցազ րույ ցը «Զեյ թուն» հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան նա խա գահ Ե. Մի նա սյա նի 

հետ իրա կանց վել է 1/21/15 թ. Երև ա նում: Տե՛ս Մար կո սյան Ա., խո րաց ված հար ցազ
րույց ներ, տետր 4, էջ 2:
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Սերն դա փո խու թյան հիմ ախն դիր նե րը հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րում

ասած, նյու թա կան մի ջոցն է կա րև որ»10, «Հայ րե նակ ցու թյու նը այն բանն է, 
որ մար դու սրտից պետք է գա: Մեր ժա մա նակ ու րիշ էր կյան քը, հե տո ես 
իմ հոր ար ցունք ներն եմ հի շում, որ Էրզ րու մի մա սին եր գում էր ու աչ քե րից 
թափ վում էր, դրա հա մար ես որո շե ցի շա րու նա կեմ»11: Հե տա զո տու թյու նից 
պարզ վեց, որ այ սօր արևմ տա հայ հեն քով մի շարք հայ րե նակ ցա կան մի ու
թյուն ներ չու նեն իրենց երի տա սար դա կան կա ռույց նե րը և դրանց հիմ ա
կա նում ան դա մակ ցում են տա րեց նե րը: Երի տա սար դա կան թև ու նեն 
միայն մի քա նի հայ րե նակ ցու թյուն ներ: Օրի նակ, «Մու սա լեռ» հայ րե նակ
ցա կան մի ու թյու նը ձև ա վո րել է այն կո րի զը, որը պետք է փո խա րի նի նա
խորդ սերն դին. «Լի բա նա նի Այն ճա րից եկած երի տա սարդ ներ ու նենք, 
որոնք կու սակ ցա կա նաց ված են, բայց ակ տիվ են, ինձ հա մար դա է կա
րևոր: Իրենք ցան կու թյուն հայտ նե ցին երի տա սար դա կան թև հիմ ել: 
Մենք հա մա ձայն վե ցինք...»12: Այն պես որ, այ սօր արևմ տա հայ հեն քով հայ
րե նակ ցու թյուն նե րի շար քում այդ խնդի րը լուծ ված կա րե լի է հա մա րել մու
սա լեռ ցի նե րի շրջա նում: Դա պայ մա նա վոր ված է ինչ պես ան ցյա լում ու նե
ցած (գու ցե մին չև հի մա պահ պան ված) իշ խա նա կան հո վա նա վո րու թյամբ` 
հան ձինս ՀՀ առա ջին նա խա գա հի և նրա եղ բոր, որոնք ծա գու մով մու սա
լեռ ցի ներ են, այն պես էլ նրանց ինք նու թյա նը վե րա բե րող տո նե րի, լեզ վի, 
մշա կույ թի պահ պան ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

Ինչ վե րա բե րում է արև ե լա հայ հեն քով հայ րե նակ ցու թյուն նե րին` 
ՆիգԱպա րան, Ար ցախ, Ջա վախք, Լոռ վա Ձոր, Լո ռե ցի նե րի մի ու թյուն և 
այլն, ապա այս տեղ դի տարկ վում է դրանց ան դա մակ ցե լու հար ցում երի
տա սար դու թյան ակ տի վու թյուն: Այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կայ քէ ջե րի 
բո վան դա կա յին վեր լու ծու թյու նից պարզ վեց, որ երի տա սարդ նե րը շատ 
ակ տիվ մաս նակ ցում են իրենց մի ու թյուն նե րի ծրագ րե րին և իրենց կար
ծիքն են հրա պա րա կում որոշ հար ցե րի շուրջ: Այս պես, «ՆիգԱպա րան» 
հայ րե նակ ցա կան բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան 
մամ լո ծա ռա յու թյու նը տե ղե կաց նում է. «Կազ մա կեր պու թյունն առա վել ու
շադ րու թյուն է դարձ նում երի տա սարդ նե րի, մաս նա վո րա պես ու սա նող նե
րի հետ տար վող աշ խա տանք նե րին: 2012 թ. հու լի սին Աշ տա րակ քա ղա

10 Հար ցազ րույ ցը «Համ շեն» հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան փոխ նա խա գահ Ս. Վար
դա նյա նի հետ իրա կա նաց վել է 12/10/14 թ. Երև ա նում: Տե՛ս Մար կո սյան Ա., խո րաց
ված հար ցազ րույց ներ, տետր 3, էջ 4:

11 Հար ցազ րույցն «Էրզ րում» հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան նա խա գահ Վ. Մի նա սյա նի 
հետ իրա կանց վել է 2/16/15 թ. Երև ա նում: Տե՛ս Մար կո սյան Ա., խո րաց ված հար
ցազ րույց ներ, տետր 6, էջ 2:

12 Հար ցազ րույ ցը «Մու սա լեռ» հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան նա խա գահ Պ. Ղա զա րյա
նի հետ իրա կանց վել է 2/11/15 թ. Երև ա նում: Տե՛ս Մար կո սյան Ա., խո րաց ված հար
ցազ րույց ներ, տետր 5, էջ 5:
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Ան նա Մար կո սյան

քում կազ մա կերպ վեց Երի տա սար դա կան թևի հա վաք: Կազ մա կեր պու թյան 
բո լոր մի ջո ցա ռում ե րին իրենց մաս նակ ցու թյամբ և ակ տի վու թյամբ աչ քի 
են ըն կել բազ մա թիվ ու սա նող ներ, երի տա սարդ աս պի րանտ ներ և գի տաշ
խա տող ներ»13: Մեկ այլ օրի նակ. «Ար ցախ հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան 
երի տա սար դա կան թևի ան դամ Մհեր Աղա լո վյա նը հայտ նեց, որ իրենց 
կո չին (Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում ամա ռա յին հան գիստն անց կաց նե լու մա
սին – Ա.Մ.) ար ձա գան քել են ավե լի շատ մար դիկ...»14:

Փաս տո րեն, սերն դա փո խու թյան պատ կե րը հայ րե նակ ցա կան մի ու
թյուն նե րի եր կու հատ ված նե րում մի ան գա մայն տար բեր է. «արև ե լա հայ» 
հատ վա ծում գոր ծըն թա ցը շատ դի նա միկ է, իսկ «արևմ տա հայ» հատ վա ծի 
հա մար ամե նա ցա վոտ կողմ է: Արևմ տա հայ հեն քով հայ րե նակ ցա կան 
մի ու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը խնդի րը տես նում են նյու թա կան մի ջոց նե րի 
բա ցա կա յու թյան մեջ, ին չը, ան շուշտ, էա կան պատ ճառ նե րից մեկն է: Իս
կա պես, արև ե լա հայ հեն քով հայ րե նակ ցու թյուն նե րի ակ տի վու թյու նը, երի
տա սար դա կան թև ե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը պայ մա նա վո րող հան գա
մանք նե րից ամե նա աչ քի ընկ նո ղը, թե րևս, հենց նյու թա կան հնա րա վո րու
թյուն նե րի առ կա յու թյունն է: Ակն հայտ է, որ այս վեր ջին մի ու թյուն նե րը 
սերտ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ են իշ խա նու թյուն նե րի հետ, անհ րա ժեշ
տու թյան դեպ քե րում ան թա քույց օգ տա գործ վում են իշ խա նու թյան որոշ 
քա ղա քա կան ծրագ րե րի իրա կա նաց ման գոր ծում (օրի նակ` ընտ րու թյուն
նե րի ժա մա նակ), բայց մի և նույն ժա մա նակ ստա նում են աջակ ցու թյուն 
իրենց խնդիր նե րի լուծ ման և ծրագ րե րի իրա գործ ման հա մար: Ըստ էու
թյան, իշ խա նու թյան հետ կա պը ապա հո վում է տվյալ հայ րե նակ ցու թյուն
նե րում երի տա սար դա կան ու ժի գոր ծու նե ու թյու նը: Սա կայն երի տա սարդ
նե րի ներգ րավ մա նը մի այն ֆի նան սա կան գոր ծո նը չէ, որ նպաս տում է. 
նրանց հա մախմ բում է նաև տվյալ վայ րից սե րե լու և իրենց բնա կա վայ րին 
օգ տա կար լի նե լու գա ղա փա րը: Ստաց վում է, որ թեև արև ե լա հայ հեն քով 
մի ու թյուն նե րը, լի նե լով «ոչ քա ղա քա կան» մի ա վո րում եր, այ նուա մե նայ
նիվ, հայ րե նակ ցու թյան ան վան տակ մաս նակ ցում են քա ղա քա կան կյան
քին, բայց և այն պես իրա կա նաց նում են տար բեր մշա կու թա յին, հայ րե
նակ ցա կան ծրագ րեր, որ տեղ ակ տիվ մաս նակ ցում են երի տա սարդ նե րը, 
որ պես մի ու թյուն նե րի հե տա գա գոր ծու նե ու թյունն ապա հո վող երաշ խա
վոր ներ:

13 «ՆիգԱպա րան» հայ րե նակ ցա կան մի ու թյու նը գու մա րում է իր 6րդ հա մա գու մա
րը, http://www.pastinfo.am/hy/node/54939#sthash.wUUS8cYR.dpuf 22/07/2015:

14 Ար ցա խում հանգս տա նա լը գրա վիչ է դառ նում ար տերկ րում ապ րող հա յե րի հա
մար http://armenpress.am/arm/news/809827/arcakhumhangstanalygravichedar
numarterkrumaprox.html, 22/07/2015:
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Սերն դա փո խու թյան հիմ ախն դիր նե րը հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րում

Արևմ տա հայ հեն քով հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րում այդ «երաշ
խա վոր նե րի» պա սի վու թյու նը պայ մա նա վոր ված է, ինչ պես որոշ ՀՄնե րի 
կող մից իսկ գծված ներ քին սահ մա նա փա կում ե րով, այն պես էլ նյու թա
կան և հո գև որ դաշ տե րում առ կա խնդիր նե րով: Բանն այն է, որ որոշ հայ
րե նակ ցու թյուն նե րում դե ռևս պահ պան վել են ան ցյա լից եկող դրույթ ներ, 
որոնք, որո շա կի դժվա րու թյուն ներ են ստեղ ծում ան դա մակ ցու թյան տե
սան կյու նից: Խոս քը ար մատ նե րով Օս մա նյան կայս րու թյան և/կամ Պատ
մա կան/Արևմ տյան Հա յաս տա նի այս կամ այն տե ղա վայ րից սե րե լու նա
խա պայ մա նի մա սին է: Այ սինքն, եթե որև ի ցե մե կը` լի նի երի տա սարդ կամ 
պար զա պես գա ղա փա րա կից, ցան կա նա դառ նալ մի ու թյան ան դամ` նա 
ան պայ ման պետք է ստա նա ան դամ ե րից մե կի երաշ խա վո րու թյու նը իր 
ար մատ նե րի իս կու թյան հար ցում, այ լա պես նրան չեն ըն դու նի: «Երբ երի
տա սար դը գա լիս է գրանց վե լու, պար տա դիր մե կը պետք է հաս տա տի քո 
վա նե ցի ար մատ նե րի իս կու թյու նը», — նշում է Վաս պու րա կան հայ րե նակ
ցու թյան փոխ նա խա գահ Հ. Մա րու թյա նը15: «Մենք գի տե ինք, թե ար դյոք 
ինչ քա նով է այդ մար դը զեյ թուն ցի, դրա հա մար վկա յա կո չե լու կա րիք 
չկար: Այդ պես մի ոչ զեյ թուն ցի ու զում էր գրանց վել, բայց մեր նա խա գա հը 
չըն դու նեց, որով հե տև գի տեր նրա ար մատ նե րը»16, — նշում է Զեյ թուն հայ
րե նակ ցա կան մի ու թյան նա խա գահ Ե. Մի նա սյա նը: Ըստ էու թյան, մի ու
թյունն ինքն իր ձեռ քով սահ ման է գծում` «մենք» և «նրանք» բա ժա նա րար
նե րով: Բնա կա նա բար, երբ չկա ընդ հա նուր «մեն քի» գա ղա փա րը, 
հա մե մա տու թյուն նե րից զերծ մթնո լոր տը, ար դեն երի տա սար դին իսկ 
նման մի ու թյանն ան դա մակ ցե լը կամ ան դա մակ ցե լու փորձ անե լը հա ճե լի 
չի լի նի: Նա իրեն պար զա պես կզգա օտար: Նկա տենք, որ իրա կա նում 
հայ րե նակ ցու թյուն նե րի մեծ մա սը կա տա րել է որո շա կի վե րար ժև ո րում
ներ և բաց է ցան կա ցած նոր մտքի ու ան դա մակ ցել ցան կա ցո ղի դի մաց` 
ան կախ ծա գու մից: Գրե թե բո լոր մի ու թյուն նե րում ար մատ նե րով տվյալ 
վայ րից սե րե լու փաս տը թե րևս ցան կա լի, բայց ոչ պար տա դիր պայ ման է 
ան դա մակ ցու թյան հա մար: «Գի տեք, դա առա ջին նա խա պայ մա նը չի: 
Առա ջին նա խա պայ մա նը հայ րե նի քի նկատ մամբ սեր ու նե նալն է և նրան 
ինչոր մի ձև ով օգ տա կար լի նե լու ցան կու թյունն է, ձգտու մը... Այս տեղ որո
շա կի նա խա պայ ման ներ չկան... այդ ամե նը մի քիչ նախ կի նից եկող ձև ա

15 Հար ցազ րույ ցը «Վաս պու րա կան» հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան փոխ նա խա գահ Հ. 
Մա րու թյա նի հետ իրա կանց վել է 6/24/14 թ. Երև ա նում: Տե՛ս Մար կո սյան Ա., խո
րաց ված հար ցազ րույց ներ, տետր 1, էջ 3:

16 Հար ցազ րույ ցը «Զեյ թուն» հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան նա խա գահ Ե. Մի նա սյաի 
հետ իրա կանց վել է 1/21/15 թ. Երև ա նում: Տե՛ս Մար կո սյան Ա., խո րաց ված հար ցազ
րույց ներ, տետր 4, էջ 1:
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Ան նա Մար կո սյան

բա նա կան խնդիր ներ են, եթե ես ու նեմ այդ վկա յա կա նը, դա ինձ ոչ մի 
երև ե լի փո փո խու թյուն չի ստեղ ծում»17, — նշում է «Կա րին» հայ րե նակ ցա
կան մի ու թյան փոխ նա խա գահ Տիգ րան Բա բա յա նը:

Այ սօր վա երի տա սար դու թյան շրջա նում հայ րե նակ ցա կան ոգու և 
նվիր վա ծու թյան պա կա սը, ինչն առա վե լա պես է մտա հո գում հայ րե նակ
ցա կան նե րին, իրա կա նում մի ջա վայ րի փո փո խու թյան խնդիր է: Այ սօր ճա
կա տագ րի բե րու մով այդ սերն դի ժա ռանգ նե րի սո ցի ա լի զա ցի ան ըն թա ցել 
է Հա յաս տա նում, նրանք եր րորդ սե րունդ են, որոնց մեջ ար դեն փոխ վել են 
ար ժեք նե րը, չկա սահ մա նայ նու թյան զգա ցում: Նրանց ըն կեր նե րը, հա րև
ան նե րը մի այն մու սա լեռ ցի, վա նե ցի, կա րին ցի չեն: Դեռ ավե լին` նրանց 
հայ րե րի և մայ րե րի շրջա պատն էլ է շատ բազ մա զան, և նախ կի նից եկող 
ար ժե քա յին հա մա կար գը ան գամ ծնող նե րի մեջ ոչ ամ բող ջո վին է պահ
պան վել, այն դեպ քում, երբ ար ժեք նե րի փո խանց ման մի ակ օղա կը ըն տա
նիքն է, այ սինքն` հենց իրենք` ծնող նե րը: Բա ցի այդ, արև ե լա հայ հեն քով 
հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րի հա ջո ղու թյու նը կապ ված սերն դա փո խու
թյան հետ բա ցատր վում է նաև իրենց բնա կա վայ րե րի շո շա փե լի ու թյան 
մի ջո ցով, որը, ցա վոք, նշա նա կա լի ո րեն բա ցա կա յում է արևմ տա հայ հեն
քով հայ րե նակ ցա կան նե րի պա րա գա յում: Վեր ջին նե րիս մեջ իրենց նախ
նի նե րի ծննդա վայ րի գա ղա փա րը պա պե նա կան պատ մու թյուն նե րի, 
պատ մա կան ակ նարկ նե րի, ներ կա յումս կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում ե
րի մեջ է:

Ար դի շրջա նում հայ րե նակ ցա կան նե րի գոր ծե լա ո ճը որո շա կի փո
փո խու թյան կա րիք ու նի, որը կա րող է նպաս տել երի տա սարդ նե րի ան դա
մակ ցու թյան ակ տի վաց մա նը: Օրի նակ, եթե նախ կի նում Մու սա լե ռան հե
րո սա մար տի օրը նշվում էր մի այն մու սա լեռ ցի նե րի նեղ շրջա նա կում, ապա 
այ սօր այն վեր է ած վել մի հա մա հայ կա կան տո նի և դրա նից տոնն իր գոր
ծա ռույ թը բնավ չի կորց րել, դեռ ավե լին` պատ մա կան հի շո ղու թյան փո
խան ցող նե րի զանգ վա ծը մե ծա ցել է, որը ինք նին շա րու նա կա կա նու թյան 
ապա հով ման երաշ խիք է: «Ես տաս տա րե կան երե խա էի այդ ժա մա նակ, 
մեր տա նը, որ գա լիս էին ժո ղով եր անե լու` հա րյու րից ավե լի մարդ էր գա
լիս, իսկ տո նա կա տա րու թյու նը իրա կան տոն էր, որով հե տև, եթե ըն տա
նիք ներ կա յին, որ այդ մի տար վա ըն թաց քում իրար չէ ին հան դի պել, այդ 
օրը հան դի պում էին... Այն ժա մա նակ մի այն մու սա լեռ ցի ներն էին հա վաք
վում, բայց հրա վի րում էին մտա վո րա կան նե րի... բայց մեր պա րա գան Հա

17 Հար ցազ րույ ցը «Կա րին» հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան նա խա գահ Տ. Բա բա յա նի 
հետ իրա կանց վել է 2/16/15 թ. Երև ա նում: Տե՛ս Մար կո սյան Ա., խո րաց ված հար
ցազ րույց ներ, տետր 7, էջ 2:
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յաս տա նում, բա ցի այն, որ մենք մու սա լեռ ցի ա կա նու թյուն ենք քա րո զում, 
նաև ին քը դար ձել է հայ կա կան իրա կա նու թյան մի հատ փոքր էլե մենտ»18, 
— նշում է Մու սա լեռ ՀՄ նա խա գահ Պերճ Ղա զա րյա նը: Եթե նույ նիսկ մի 
քա նի երի տա սարդ նե րի մեջ էլ պահ պան ված լի նի պատ մա կան հի շո ղու
թյու նը (իսկ փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ յու րա քան չյուր ՀՄում առնվազն 
տա սը ակ տիվ երի տա սարդ կա), ու րեմ կա րե լի է ասել, որ հայ րե նակ ցու
թյու նը կա տա րել է և կա տա րում է իր առա քե լու թյու նը: Պար զա պես պետք 
է ըն դար ձա կել սահ ման նե րը, ներգ րա վել նոր ու ժեր և պար զա պես ճա նա
չե լի դառ նալ երի տա սարդ նե րի շրջա նում` ծա գու մից չկառ չե լով:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ երի տա սար
դու թյունն այդ քան էլ տե ղե կաց ված չէ հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րի 
մա սին: Ոմանք լսել են հե ռուս տա տե սու թյամբ և այլ տե ղե կատ վա կան մի
ջոց նե րից որո շա կի մի ու թյուն նե րի ան վա նում եր, բայց գոր ծու նե ու թյան 
բնույ թին ընդ հան րա պես ծա նոթ չեն: Այ սինքն, ակն հայ տո րեն կա տե ղե
կատ վու թյան պա կաս, որի պատ ճառ նե րից մե կը հենց երի տա սարդ ու ժի 
բա ցա կա յու թյունն է հայ րե նակ ցու թյուն նե րում: Ին չևէ, ակ տի վաց ման 
առա ջին քայ լը հենց այս տեղ պետք է փնտրել: Անհ րա ժեշտ է նա խև ա ռաջ 
ստեղ ծել ՀՄնե րի մա սին ընդ հա նուր պատ կե րա ցում հա սա րա կու թյան 
մեջ: Բե րենք մեկ օրի նակ. մի քա նի տա րի առաջ «Կա րին» ազ գագ րա կան 
խմբի անու նը հա զիվ թե տաս երի տա սարդ նե րից մե կը կամ եր կու սը իմա
նա յին, բայց այ սօր խմբի ան դամ ե րից յու րա քան չյուրն ար դեն տաս նյա
կից ավե լի աշա կերտ ներ ու նի, և ին չի՞ շնոր հիվ. պար զա պես Կաս կա դում, 
«Նա րե կա ցի» կենտ րո նում և այլ, հա սա րա կու թյան հա մար մատ չե լի վայ
րե րում իրենց տա րազ նե րով պա րե լու և ժո ղովր դին անվ ճար մեր ազ գագ
րա կան պա րե րը սո վո րեց նե լու շնոր հիվ: Այս օրի նակն աչ քի տակ ու նե նա
լով` նույն հա ջո ղու թյամբ կա րե լի է նման վայ րե րում գե ղե ցիկ պաս տառ նե
րի (որ տեղ մար դիկ կկա րո ղա նան կար դալ հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե
րի ան վա նում ե րը, հպան ցիկ պատ մու թյու նը) ներ քո կազ մա կեր պել 
հե տաքր քիր դա սա խո սու թյուն ներ, տա րազ նե րի, ձե ռա գոր ծի ցու ցադ րու
թյուն ներ, ամ բողջ արևմ տա հայ կա կան հեն քով հայ րե նակ ցու թյուն նե րի 
շրջա նում իրենց տա րած քի հայտ նի ու տեստ նե րի հյու րա սի րու թյուն, և 
ամե նա կա րև ո րը, որ այդ ամ բողջ գոր ծու նե ու թյու նը կրի սիս տե մա տիկ 
բնույթ, մին չև հա սա րա կու թյան մեջ բե կում մտնի: Բա ցի այդ կա րե լի է բու
հե րում հայ տա րա րու թյուն ներ փակց նել, որ ցան կա ցող նե րը կա մա վո րու

18 Հար ցազ րույ ցը «Մու սա լեռ» հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան նա խա գահ Պ. Ղա զա րյա
նի հետ իրա կանց վել է 2/11/15 թ. Երև ա նում: Տե՛ս Մար կո սյան Ա., խո րաց ված հար
ցազ րույց ներ, տետր 5, էջ 2:
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Ան նա Մար կո սյան

թյան սկզբուն քով գնան հայ րե նակ ցու թյուն ներ և մի ու թյանն օգ տա կար լի
նե լով հան դերձ` ստա նան պրակ տիկ աշ խա տան քա յին փորձ: Հատ կա պես 
երի տա սար դու թյան շրջա նում տե ղե կատ վու թյան ստաց ման և տա րած
ման կա րև ո րա գույն մի ջոց նե րից մե կը, եթե ոչ ամե նա կա րև ո րը` հա մա
ցանցն է: Այ սօր ՀՄնե րը դե ռևս չեն կա րո ղա նում գտնել իրենց տեղն այդ 
դաշ տում: Կայ քե րի ստեղծ ման հետ կապ ված նո րից առա ջա նում է գու մա
րա յին խնդի րը և գոր ծը կանգ է առ նում: Այս խնդրի լուծ ման հար ցում կա
րող են օգ տա կար լի նեն «Թու մո» կենտ րո նի սա նե րը, որոնք յու րա քան
չյուր հայ րե նակ ցու թյան անու նով հա մա ցան ցա յին էջ կա րող են բա ցել, 
հնա րա վոր է առանց վար ձատ րու թյան կամ մի սիմ վո լիկ գու մա րի դի մաց 
(պար զա պես անհ րա ժեշտ է դի մել և տես նել): Այդ կերպ նրանք նաև նոր 
փորձ ձեռք կբե րեն, կվարժ վեն, բայց մի և նույն ժա մա նակ հայ րե նակ ցու
թյուն նե րը գո նե մի նի մալ ձև ով կա պա հով վեն կայ քե րով: Որոշ հայ րե նակ
ցու թյուն ներ այ սօր բա վա կա նին ակ տիվ են ֆեյս բու քում: Զա նա զան հայ
րե նակ ցա կան խնջույք նե րի, հա վաք նե րի նկար նե րից զատ նրանք նույ
նիսկ իրենց հաշ վետ վու թյուն ներն են այն տեղ տե ղադ րում: Լավ կլի ներ 
ստեղ ծել առան ձին մի էջ, օրի նակ հենց ֆեյս բու քում, որը կնե րա ռեր բո լոր 
արևմ տա հայ հեն քով հայ րե նակ ցու թյուն նե րին և հա ճա խա կի տե ղե կու
թյուն կհա ղոր դեր, ինչ պես յու րա քան չյուր հայ րե նակ ցու թյան մա սին առան
ձին, այն պես էլ ընդ հա նուր հայ րե նակ ցու թյուն նե րի մի աս նու թյան մա սին` 
հան ձին «Բնօր րան» տա րեգր քի: Այ սօր գոր ծում են բազ մա թիվ երի տա
սար դա կան ՀԿներ: Կա րե լի է դի մել նաև նրանց` աջակ ցու թյան և խոր
հուր դի հա մար: Այս բազ մա կող մա նի շար ժըն թա ցը, տե սա նե լի առա ջըն
թաց ապա հո վե լով, ան պայ ման պետք է որ նոր հար թա կի վրա բար ձաց նի 
արևմ տա հայ հեն քով հայ րե նակ ցու թյուն նե րի դաշ տը` ավե լի գրա վիչ, դի
նա միկ և հա սա նե լի դարձ նե լով նրանց հա սա րա կու թյան և, հատ կա պես, 
երի տա սար դու թյան շրջա նում: Նյու թա կան մի ջոց նե րի բա րե լավ ման տե
սան կյու նից, ինչ պես նկա տում ենք, այ նուա մե նայ նիվ, այն հայ րե նակ ցու
թյուն նե րը, որոնք տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի հո վա նա վո րու թյան դաշ
տում են` ավե լի ճա նաչ ված են հա սա րա կու թյան շրջա նում, կա րո ղա նում 
են իրա կա նաց նել իրենց ծրագ րերն ու նպա տակ նե րը: Այս պա րա գա յում 
երևի թե մում է գտնել այն սահ մա նը, որը թույլ կտա ստա նալ այդ աջակ
ցու թյու նը, բայց մի և նույն ժա մա նակ հնա րա վո րինս մալ ան կախ իրենց 
քա ղա քա կանհա սա րա կա կան կող մո րո շում ե րում և գոր ծու նե ու թյան մեջ:
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Սերն դա փո խու թյան հիմ ախն դիր նե րը հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րում

ЗА ДА ЧИ СМЕ НЫ ПО КО ЛЕ НИЙ В ЗЕМ ЛЯ ЧЕС КИХ СО ЮЗ АХ

Ан на Мар ко сян
Ре зю ме
За да ча сме ны по ко ле ний в «за падн оар мянс коос но ван ных» и «во сточ но
ар мянс коос но ван ных» зем ля чес ких сою зах на тер ри то рии РА на хо дит ся 
на раз лич ных эта пах раз вит ия. В «за падн оар мянс коос но ван ных» зем ля
чест вах мо ло дежь срав ни тель но бо лее пас сив на, чем в «во сточ но ар мянс
коос но ван ных». При чи ной это му слу жит как от сутст вие ма тер иаль ных 
средств, осо бен но сти восп ри ят ия ро ди ны, так и из ме не ния, про ис хо дя щие 
в ок ру жа ющей сре де мо ло до го по ко ле ния. В свою оче редь, при прив ле че
нии мо ло де жи в зем ля чес кие сою зы воз ни ка ют оп ре де лен ные труд но сти в 
свя зи с внут рен ни ми ог ра ни чен ия ми в не ко то рых зем ля чест вах.

Клю че вые сло ва: зем ля чес кий со юз, «за падн оар мянс коос но ван ные», «во
сточ но ар мянс коос но ван ные», сме на по ко ле ний, мо ло дежь.

GENERATION CHANGE ISSUES IN COMPATRIOTIC UNIONS

Anna Markosyan
Summary
The challenge of generational change in the “Western Armenian based” and 
“Eastern Armenian based” compatriotic unions on the territory of the Republic 
of Armenia (RA) is at different stages of development. In the “Western Arme
nian based” unions the young people are relatively more passive than in the 
“Eastern Armenian based” ones. The reason is the lack of material resources, pe
culiarities in perception of homeland, as well as changes in the environment sur
rounding young people. In turn, when attracting young people, there are also 
certain difficulties in some compatriotic unions as a result of internal limitations.

Keywords: compatriotic union, “Western Armenian based,” “Eastern Armenian 
based,” generational change, young people, youth.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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