
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES RA
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE  
OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

2

H A B I T U S
STUDIES IN ANTHROPOLOGY  

AND ARCHAEOLOGY

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

ТРУДЫ ИНСТИТУТА  
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

2

H A B I T U S
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ

2

«GITUTYUN» PUBLISHING HOUSE
YEREVAN 2017

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГИТУТЮН»
ЕРЕВАН 2017



ՀՀ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԱԿԱ ԴԵ ՄԻԱ
ՀՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶ ԳԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒՏ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2

Հ Ա Բ Ի Տ ՈՒ Ս
ՄԱՐԴԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ ՀՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ  

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

2

ԵՐԵՎԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն» ՀՐԱ ՏԱ ՐԱԿ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ

2017



ՀՏԴ 902/904
ԳՄԴ 63.4
Հ 125

Տպագր վում է ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան  
ինստիտուտի գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

Խմբագրական խորհուրդ. 
Պավել Ավետիսյան (գլխավոր խմբագիր), Լևոն Աբրահամյան, 
Գրեգորի Արեշյան, Ռուբեն Բադալյան, Պիտեր Քաուի,  
Տորք Դալալյան (պատասխանատու քարտուղար), Պատրիկ 
Տօնապետեան, Միհրան Գալստյան, Սարգիս Հարությունյան,  
Թամար Հայրապետյան, Լորի Խաչատուրեան, Թեո վան Լինտ, 
Հարություն Մարության, Արմեն Պետրոսյան, Համլետ Պետրոսյան, 
Գագիկ Սարգսյան, Ադամ Սմիթ, Ջուստո Տրաինա

Editorial Board: 
Pavel Avetisyan (editor-in-chief), Levon Abrahamian, Gregory Areshian, 
Rouben Badalian, Peter Cowe, Tork Dalalyan (assistant editor),  
Patrick Donabédian, Mihran Galsyan, Sargis Harutyunyan, Tamar 
Hayrapetyan, Lori Khatchadourian, Theo van Lint, Harutyun Marutyan, 
Armen Petrosyan, Hamlet Petrosyan, Gagik Sargsyan, Adam Smith,  
Giusto Traina

Համարի գրախոսներ՝ 
Հարություն Մարության, պատմական գիտությունների դոկտոր
Արսեն Բոբոխյան, պատմական գիտությունների թեկնածու

Համարի խմբա գիր ներ՝
Համ լետ Մել քու մյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Ռո ման Հով սե փյան, կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Մարդաբանություն, հնագիտություն թեմատիկ  
երգիծանկարների հեղինակ՝ ազգագրագետ Լևոն Աբրահամյան

The volume is edited by Hamlet Melkumyan and Roman Hovsepyan
The cartoons are authored by Levon Abrahamyan, anthropologist 

Հ 125 Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 2: ՀԱ ԲԻ
ՏՈՒՍ 2: ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ. Խմբ. Հ. Մել
քու մյան, Ռ. Հով սե փյան – Եր.: Գի տու թյուն, 2017. – 264 էջ:

ՀՏԴ 902/904
ԳՄԴ 63.4

ISBN 978-5-8080-1293-6 

© ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, 2017թ.



 5

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ՄԱՐ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԻՆՔ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ 
ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Սուսաննե Ֆիլինգս
Հայոց պատմությունը քաղաքային առօրեականության մեջ 10
Համ լետ Մել քու մյան
Հիշողությունից ազ գայ նա կա նու թյո՞ւն,  
խորհր դա յին և հետ խորհր դա յին հու շար ձան նե րը 42
Էլեն Գրիգորյան
Եվրատեսիլ երգի մրցույթը որպես ինքնությունների,  
ազգայնականության և քաղաքականության արտահայտման բեմ 65

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լի լիթ Մա նու կյան
Կյան քը դե ֆի ցի տի պայ ման նե րում. կա նա ցի հա գուս տի  
պրակտի կա նե րը Երևա նում 197080ական նե րին 93

ՍՓՅՈՒՌՔ ԵՎ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էլլի Պոնոմարյովա
Բնիկ թիֆլիսցինե՞ր թե՞ Սփյուռք. քննարկում թիֆլիսաբնակ  
հայերի կարգավիճակի շուրջ 117
Սյու զան նա Բար սե ղյան
Հայ կա կան մա մու լի դե րը Սփյուռ քում էթ նոմ շա կու թա յին ար ժեք նե րի վե րար
տադր ման և տա րած ման գոր ծում 142

ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԵՎ ԲՌՆԱԳԱՂԹ
Շու շա նիկ Ղա զա րյան
ՀՀում ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի ին տեգր ման  
գոր ծըն թա ցում հա յե րե նի իմա ցու թյան խնդի րը 152
Հաս միկ Գրի գո րյան
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նից մին չև «քա ռօ րյա պա տե րազմ».  
բռնու թյան օրի նա կա նաց ման մշա կու թա յին գոր ծոն նե րը 163 
Լու սի նե Տա նա ջյան
Սո ցի ալմաս նա գի տա կան ին տեգր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը  
Հա յաս տան ներ գաղ թած սի րի ա հա յե րի շրջա նում 184



6 

Սո նա Ներ սի սյան
Ցան ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րը Հա յաս տան ներ գաղ թած  
սի րի ա հա յե րի շրջա նում 195

ՀՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ռոման Հովսեփյան
Հնաբուսաբանական նմուշառում. դաշտային  
աշխատանքների ուղեցույց 212
Ար թուր Պետ րո սյան
Քա րե գործիքների ուսումնասիրության մեթոդոլոգիան 217
Ան նա Ազի զյան
Դի տո ղու թյուն ներ Հա յաս տա նի կուրարաք սյան խե ցե ղե նի  
հազ վա դեպ հան դի պող զար դա ձև ե րի վե րա բե րյալ 238
Ավե տիս Գրի գո րյան
Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նի ան տիկ և միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րը 249



 7

CONTENTS

CULTURAL  ANTHROPOLOGY

IDENTITY AND NATIONALISM IN PUBLIC SPACES

Susanne Fehlings 
Armenian History in Urban Everyday Life 10
Hamlet Melkumyan
From Memory to Nationalism?  
The Soviet and postSoviet Memorials in Rural Daily Life 42
Elen Grigoryan
Eurovision Song Contest as a Stage: Performing Identities,  
Nationalism and Politics 65

SOVIET DAILY LIFE

Lilit Manukyan 
Living in Deficiency: Female Clothing Practices in Yerevan in 197080s 93

DIASPORA AND NATIONALISM

Elli Ponomareva
Native Tbilisians or Diaspora: Negotiating the Status  
of Armenians in Tbilisi 117
Syuzanna Barseghyan
The Role of Armenian Press in Reproduction and Dissemination  
of Ethnic and Cultural Values in the Diaspora 142

WAR AND FORCED MIGRATION

Shushanik Ghazaryan
The Importance of Armenian Language in the process of integration  
of Armenian refugees from Azerbaijan in Republic of Armenia 152
Hasmik Grigoryan
From The Armenian Genocide to the “4Day War”  
Cultural Factors of Violence Legalization 163 
Lusine Tanajyan
Social professional Features of Integration of SyrianArmenian  
Immigrants in Armenia 184
Sona Nersisyan
Network Relations among SyrianArmenian Immigrants in Armenia 195



8 

ARCHAEOLOGY

Roman Hovsepyan
Archaeobotanical sampling: Instructions for fieldwork 212
Artur Petrosyan 
Methodology for the Study of Stone Artefacts 217
Anna Azizyan
Remarks on the Rare Ornaments of KuraAraxes Ceramics of Armenia 238
Avetis Grigoryan
The History of Investigation of Antique  
and Medieval Sites of the Sotk Region 249



6
Սյու զան նա Բար սե ղյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ 
Սփյուռ քի հե տա զո տու թյուն նե րի բա ժին

Հայ կա կան մա մու լի դե րը Սփյուռ քում էթ նոմ շա կու թա յին  
ար ժեք նե րի վե րար տադր ման և տա րած ման գոր ծում

Սփյուռ քի ավան դա կան ինս տի տուտ նե րի շար քում կա րև որ դե րա կա տա րու թյուն 
ու նի էթ նիկ մե դի ան: Հայ կա կան սփյուռ քի տար բեր հա մայնք նե րի ձև ա վոր ման 
պատ մու թյունն ու ղեկց վել է մա մու լի ստեղծ մամբ: Այն ոչ մի այն նպաս տել է էթ
նոմ շա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պան մանն ու տա րած մա նը, այ լև նշա նա կա լի 
դեր է կա տա րել ներ գաղ թյալ նե րի ամե նօ րյա կյան քում և էթ նիկ հա մայն քի մի ա
վոր ման, ինք նա կազ մա կերպ ման գոր ծում: Ներ կա յիս գլո բա լաց վող և տեխ նո լո
գի ա կան ժա մա նա կաշր ջա նում էթ նիկ մա մու լը կա րող է ստանձ նել առա վել մեծ 
դե րա կա տա րու թյուն՝ ստեղծ վե լով տրան սազ գա յին կո մու նի կա ցի ոն ցանց հայ
րե նի քի ու սփյուռ քի հա մայնք նե րի մի ջև և ձև ա վոր վե լով որպես ընդ հա նրա կան 
ար ժե քա յին հա մա կարգ: 
Հոդ վա ծի նպա տակն է ցույց տալ էթ նիկ մե դի ա յի դե րը մշա կու թա յին և էթ նիկ 
ինք նու թյան պահ պան ման, ար ժեք նե րի վե րար տադր ման և տա րած ման գոր ծըն
թաց նե րում: Աշ խա տան քը են թադ րում է հե տև յալ խնդիր նե րի առա ջադ րու մը. 

 � պար զել մա մու լի ազ դե ցու թյու նը էթ նիկ և մշա կու թա յին ինք նու թյան պահ
պան ման վրա, 

 � գնա հա տել մա մու լի դե րը էթ նոմ շա կու թա յին ար ժեք նե րի վե րար տադր ման և 
տա րած ման գոր ծում,

 � դուրս բե րել մա մու լի տա րա ծած առանձ նա հա տուկ և ընդ հա նուր (տե ղա յին և 
հա մընդ հա նուր) էթ նիկ ար ժեք նե րը, սիմ վոլ նե րը, մի ֆե րը և գա ղա փար նե րը:

Աշ խա տան քը հիմն ված է հայ կա կան Սփյուռ քի տի պա յին երեք հա մայնք նե րի՝ 
Մոսկ վա յի, Թեհ րա նի և Լոս Ան ջե լե սի մա մու լի հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյան 
տվյալ նե րի վրա: Մա մու լի ու սումն ա սի րու թյունն իրա կա նաց վել է բո վան դա կու
թյան վեր լու ծու թյան մե թո դով: Այն ընդգր կել է երեք պար բե րա կան նե րի՝ «Ноев 
Ковчег» (Մոսկ վա), «Ալի ք» (Թեհ րան), «Աս բա րե զ» (Լոս Ան ջե լես) վեց տար վա 
(20052010թթ.) հրա տա րա կու թյուն նե րը (ներ կա յա ցուց չա կան ըն տանի քով):
Բա նա լի բա ռեր. Սփյուռք, էթ նիկ մե դիա, ինք նու թյուն, մշա կու թա յին ար ժեք ներ, 
բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյուն:

Syuzanna Barseghyan
Institute of Archaeology and Ethnography

Department of Diaspora Studies
The Role of Armenian Press in Reproduction and Dissemination  

of Ethnic and Cultural Values in the Diaspora
Ethnic media is played an important role among the Diaspora's traditional organizations 
created for preserving ethnic identity. The history of the Armenian Diaspora commu
nities' formation was accompanied by creation of a press. It was not only contribute 
to preservation and dissemination of ethnic and cultural values, but also played a sig
nificant role in everyday life of immigrants, in ethnic communities' consolidation and 
selforganization process. In the current globalized and technological era ethnic media 
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could assume a greater role to establish transnational communication network between 
homeland and diaspora communities and to form common system of values.
The aim of presented article is to show the role of ethnic media in the preservation 
of cultural and ethnic identity, in the processes of reproduction and dissemination of 
values. The article examines following research objectives:

 � Determine the impact of press on ethnic and cultural identity;
 � Evaluate the role of press in reproduction and dissemination of the ethnic and cultural 

values;
 � Find the special and general (local and global) ethnic values, symbols, myths and ideas 

spreaded by press.
The article examines comparative analysis of three ethnic press in Los Angeles ("As
barez"), Tehran ("Alik") and Moscow ("Noyev Kovcheg"). The study was conducted 
through content analysis method and included six years (20052010) publications of 
three periodicals.
Key words: Diaspora, ethnic media, identity, cultural values, content analysis.

Сюзанна Барсегян
Роль армянской прессы в репродукции и распространении 

этносоциальных ценностей в диаспоре
Этнические медиа играют важную роль среди традиционных организаций диа
спо ры. История формирования армянских общин сопровождалось созданием 
прес сы. Это не только способствовало сохранению и распространению этниче
ских и культурных ценностей, но и сыграло важную роль в консолидации и са
мо организации общин. Целью статьи является изучение роли этнических медиа 
в сохранении этнокультурной идентичности. В статье рассматривается контент
анализ трех газет в ЛосАнджелесе, в Тегеране и в Москве.

���

Որ պես ավան դա կան Սփյուռք (Tololyan 1996: 12)՝ հայ կա կան Սփյուռքն ու նի 
էթ նիկ ու մշա կու թա յին ինք նու թյու նը պահ պա նե լու ավան դա կան հա մայն քա յին 
ինս տի տուտ ներ՝ եկե ղե ցի, դպրոց, կու սակ ցա կան, բա րե սի րա կան, մշա կու թա
յին և այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ: Հայ կա կան Սփյուռ քի տար բեր հա մայնք նե րի 
ձև ա վոր ման պատ մու թյունն ու ղեկց վել է նաև մա մու լի ստեղծ մամբ: Աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րի հայ կա կան գա ղութ ներն ավան դա բար ստեղ ծել են հայ կա
կան մա մուլ, ին չը վկա յել է հա մայն քի կազ մա վոր ման և կա րո ղու թյուն նե րի զար
գաց ման նոր մա կար դա կի մա սին: Այն ոչ մի այն նպաս տել է էթ նոմ շա կու թա յին 
ար ժեք նե րի պահ պան մանն ու տա րած մա նը, այ լև նշա նա կա լի դեր է կա տա րել 
ներ գաղ թյալ նե րի ամե նօ րյա կյան քում, էթ նիկ հա մայն քի մի ա վոր ման, ինք նա
կազ մա կերպ ման և տվյալ երկ րում նրա դե րի կա րև որ ման գոր ծում: 

Մի կող մից՝ աշ խար հում աճող միգ րա ցի ոն մեծ հոս քե րը, գլո բա լի զա ցի
ան և սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րը, մյուս կող մից՝ Սփյուռ քում տե ղի ու
նե ցող փո փո խու թյուն նե րը, ավան դա կան ինս տի տուտ նե րի դե րի նվա զու մը 
բարձ րաց նում են էթ նիկ մե դի ա յի դե րա կա տա րու թյու նը և անհ րա ժեշտ դարձ
նում դրա ու սումն ա սի րու թյու նը: Էթ նիկ մե դի ա յի մի ջո ցով կա րե լի է հա սա նե լի 
դարձ նել գա ղա փար ներ և հաս կա նալ էթ նիկ խմբին, ին չը հնա րա վոր չէ հիմ
նա կան լրատ վա մի ջոց նե րով:
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Ինչ պես ԶԼՄնե րի մա սին նշում է Ա. Մո լը. «Դրանք փաս տա ցի վե րահս
կում են մեր ողջ մշա կույ թը և անց կաց նում իրենց զտիչ նե րի մի ջով, մշա կու թա
յին երև ույթ նե րի ընդ հա նուր զանգ վա ծից առանձ նաց նում են առան ձին տար
րեր և տա լիս դրանց հա տուկ կշիռ, բարձ րաց նում են մի գա ղա փա րի ար ժե քը, 
ար ժեզր կում մյու սը և այդ պի սով բև ե ռաց նում մշա կույ թի ողջ դաշ տը: Այն, ին չը 
չի ընդգրկ վել զանգ վա ծա յին հա ղոր դակ ցու թյան խո ղո վակ նե րի մեջ, մեր ժա
մա նակ նե րում գրե թե ազ դե ցու թյուն չի գոր ծում հա սա րա կու թյան զար գաց ման 
վրա» (КараМурза 2005: 274): Մե դի ա յի այդ դերն առա վել գոր ծուն է, երբ մար
դը եր կի մաստ, անո րոշ կամ ճգնա ժա մա յին իրա վի ճա կում է: Այս իրա վի ճա կը 
բնո րոշ է նաև օտար մի ջա վայ րում գտնվող ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե
րին կամ էթ նիկ խմբե րին, ով քեր առա վել հակ ված են վստա հելու սե փա կան 
լրատ վա մի ջո ցին: Մշա կու թա յին ար ժեք նե րի կոնֆ լիկ տը լու ծե լու հա մար 
նրանք նա խընտ րում են օգտ վել էթ նիկ մե դի ա յից՝ հաս կա նա լու «իրեն ց» և 
«նրան ց» առանձ նա հատ կու թյու նը: Մի ջազ գա յին մե դիա դաշ տի և էթ նիկ փոք
րա մաս նու թյուն նե րի ամե նօ րյա հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի մի ջև առ կա մե դիա 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը նպաս տում են էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րի հա
ղոր դակ ցու թյան մի ջա վայ րի մե ծաց մա նը և ստեղ ծում են սե փա կան հա վաս
տի պատ կե րա ցումն եր՝ մի կող մից, հա մընդ հա նուր հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և 
գե րիշ խող հա մա կար գի, մյուս կող մից՝ մաս նա վոր նպա տակ նե րի, հա մայն քի 
սպա սումն ե րի ու պար տա վո րու թյան զգաց ման մի ջև (Cottle 2000: 13):

Էթ նիկ մե դիա է հա մար վում այն լրատ վա մի ջո ցը, որն ար տադր վում է 
տար բեր երկր նե րում բնակ վող ներ գաղ թյալ նե րի, ռա սա յա կան, էթ նիկ և լեզ
վա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի, ինչ պես նաև տե ղաբ նիկ նե րի հա մար և 
նրանց կող մից (Matsaganis, Katz, BallRokeach 2011: 10): Ըստ ու սումն ա սիր վող 
էթ նիկ խմբի և երկ րի՝ էթ նիկ մե դիա կա րող են ան վա նել նաև փոք րա մաս նու
թյան, ներ գաղ թյալ նե րի, Սփյուռ քի, հա մայն քա յին, տե ղա յին մե դիան: Մենք 
կի րա ռում ենք «էթ նիկ մե դի ա» և «Սփյուռ քի մե դի ա» եզ րույթ նե րը, որոնք բնո
րոշ են հայ կա կան Սփյուռ քին: 

Էթ նիկ մե դի ան ամե նօ րյա պրակ տի կա նե րի «սիրտ ն» է, որը վե րար տադ
րում և փո փո խում է էթ նիկ ինք նու թյու նը և մշա կույ թը, մաս նակ ցում է էթ նիկ 
հա մայնք նե րին հու զող քննար կումն ե րին, օժան դա կում է լայն սո ցի ա լա կան 
գոր ծըն թաց նե րին, ինչ պես նաև ինք նին կա րող է հան դի սա նալ հա մայն
քի սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի ցու ցիչ: Մե դի ան մատ նա ցույց է անում 
Սփյուռ քի առ կա մար տահ րա վեր նե րը, հա մայն քի ին տեգ րու մը, ձու լու մը, հատ
վա ծա կա նու թյան կամ ծայ րա հե ղա կա նու թյան դրսև ո րումն ե րն ըն դու նող հա
սա րա կու թյան մեջ: 

Սա կայն ամե նա մեծ դե րը, որ վե րագր վում է էթ նիկ մե դի ա յին, էթ նիկ և 
մշա կու թա յին ինք նու թյան ձև ա վո րումն է: Էթ նիկ ինք նու թյան երեք փոխ կա
պակց ված բա ղադ րիչ նե րից՝ իմա ցա կան (գի տե լիք ներ էթ նիկ մշա կույ թի մա
սին), վար քա յին (էթ նիկ խմբին պատ կա նե լու թյու նը ցու ցադ րող վարք) և 
զգա յա կան (ինք նա նույ նա ցում, էթ նիկ խմբին պատ կա նե լու զգա ցում), էթ նիկ 
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մե դի ան առա վել մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի վեր ջին բա ղադ րի չի վրա՝ ամ րապն
դե լով պատ կա նե լու թյան զգա ցու մը (Matsaganis, Katz, BallRokeach 2011: 71): 

Հայ կա կան Սփյուռ քում ինք նու թյան ձև ա վոր ման գոր ծում էթ նիկ մե դի ա յի 
դե րը գնա հա տե լու հա մար ու սումն ա սիր վել է հայ կա կան երեք հա մայնք նե րի՝ 
Մոսկ վա յի, Թեհ րա նի և Լոս Ան ջե լե սի մե կա կան պար բե րա կան (որոնք ընտր
վել են ըստ որո շա կի չա փա նիշ նե րի և յու րա քան չյուր հա մայն քի մա մու լի նախ
նա կան ու սումն ա սի րու թյան հի ման վրա): Մա մու լի հա մե մա տա կան ու սում
նա սի րու թյունն իրա կա նաց վել է բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյան մե թո դով: 
Այն ընդգր կել է երեք պար բե րա կան նե րի՝ «Ноев Ковчег» (Մոսկ վա), «Ալի ք» 
(Թեհ րան), «Աս բա րե զ» (Լոս Ան ջե լես) վեց տար վա (20052010 թթ.) հրա տա
րա կու թյուն նե րը՝ ներ կա յա ցուց չա կան ըն տանիքով («Ալի ք» և «Աս բա րե զ»՝ 120 
հա մար, «Ноев Ковчег»՝ 72 հա մար՝ նե րա ռե լով շուրջ 3000 հոդ ված)1:

Սփյուռ քի երեք պար բե րա կան նե րի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նը 
ցույց տվեց, որ էթ նիկ մա մու լը լու սա բա նում է առա վե լա պես հայ կա կան տե
ղե կատ վու թյուն՝ կա պե լով էթ նիկ խմբին հայ րե նի քի հետ, օգ նե լով պահ պա նել 
լե զուն և մշա կույ թը: 

Այս պես, հայ կա կան թեր թե րի նյու թե րի ընդ հա նուր ծա վա լի մեջ հայ կա
կան թե մա նե րի2 տե սա կա րար կշի ռը կազ մում է մե ծա մաս նու թյուն «Աս բա րե
զու մ» (ԱՄՆ) և «Ալի քու մ» (ԻԻՀ), և գրե թե կե սը՝ «Ноев Ковчег»ում (ՌԴ):

Գծա պատ կեր 1.  
Հայ կա կան թե մա նե րի ծա վա լը մա մու լում

Հայ կա կան բո վան դա կու թյան ծա վա լը մա մու լում ցույց է տա լիս տվյալ 
հա մայն քի լրատ վա կան պա հանջ նե րը. գծա պատ կե րի տվյալ նե րը ցույց են 

1 Հետազոտության մեթոդաբանությունը հանգամանալից ներկայացված է հեղինակի՝ «Հե
տազոտության մեթոդի ընտրության հիմնավորումը» հոդվածում (ՀայրենիքՍփյուռք 
առնչությունները… 2012: 2643):

2 Հայկական թեմաներ են համարվել ՀՀին (ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը), հայկական 
Սփյուռքին, հայ անհատներին և ընդհանրապես հայությանը վերաբերող նյութերը:
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տա լիս, որ եթե Մոսկ վա յի հայ հա մայնքն ավե լի քիչ կա րիք ու նի հայ կա կան 
տե ղե կատ վու թյան, ապա Թեհ րա նի և Լոս Ան ջե լե սի հա մայնք ներն էթ նիկ մա
մու լից ակն կա լում են հենց հայ կա կան լրատ վու թյուն: 

Էթ նիկ խմբի հա մար էթ նիկ մա մուլն իրա կա նաց նում է երեք հիմն ա կան 
գոր ծա ռույթ (Matsaganis, Katz, BallRokeach 2011: 67). 

 � մի ա վո րող (կա պում է հայ րե նի քի հետ՝ ներ կա յաց նե լով լու րերն ու այն
տեղ տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րը),

 � կողմն ո րո շող (կողմն ո րո շում է նոր երկ րում և ին տեգ րում է ըն դու նող 
հա սա րա կու թյա նը՝ ծա նո թաց նե լով հա մայն քի ռե սուրս նե րի հետ, տա
րա ծե լով հա մայն քա յին կյան քի մա սին պատ մու թյուն ներ),

 � խորհր դան շա կան (տա րա ծում է ար ժեք ներ, գա ղա փար ներ, պահ պա
նում կամ ձև ա վո րում է էթ նիկ ինք նու թյու նը):

Էթ նիկ մե դի ա յի բո վան դա կու թյան մեջ կա րև որ է հա վա սա րակշ ռու թյու նը 
մի ա վո րող և կողմն ո րո շող գոր ծա ռույթ նե րի մի ջև, ին չը նպաս տում է եր կա կի 
մո տե ցումն ե րի ձև ա վոր մա նը, երբ էթ նիկ խմբի ներ կա յա ցու ցի չը գի տի և կա
րող է օգ տա գոր ծել ըն դու նող և ծագ ման երկ րի նոր մե րը, մշա կույթ նե րի շրջա
նակ նե րը: Շեշ տադ րե լով մի ա վո րող գոր ծա ռույ թը՝ էթ նիկ մե դի ան կենտ րո նա
նում է ծագ ման երկ րի և/կամ հայ րե նի քի մա սին տե ղե կատ վու թյան վրա և չի 
տրա մադ րում լու րեր, որոնք կօգ նեն ներ գաղ թյա լին ին տեգր վելու նոր հա մայն
քում: Եվ հա կա ռա կը, իրա կա նաց նե լով կողմն ո րո շող գոր ծա ռույթ, պատ մում է 
հիմն ա կա նում հա մայն քի մա սին՝ ապա հո վե լով էթ նիկ խմբի ներգ րավ վա ծու
թյու նը, սա կայն հե ռաց նե լով հայ րե նի քի մա սին գա ղա փա րից և չխրա խու սե
լով հայ րե նա դար ձու թյու նը: 

Ու սումն ա սիր ված պար բե րա կան նե րի հայ կա կան տե ղե կատ վու թյու նը 
վե րա բե րում է Հա յաս տա նին, տվյալ հա մայն քին և ընդ հա նուր հայ կա կան 
Սփյուռ քին: Մա մու լի նյու թե րում այս հա մա մաս նու թյու նը կա րև որ է և կա րող 
է պայ մա նա վո րել ինչ պես մե դի աս պա ռու մը, այն պես էլ ազ դե ցու թյունն ինք
նու թյան ձև ա վոր ման վրա: Այդ պատ ճա ռով առանձ նաց րել ենք թե մա նե րի 
ընդգրկ ման շրջա նա կը կամ ուղղ վա ծու թյու նը հե տև յալ երեք խմբե րի.

 � Հա յաս տան,

 � հայ կա կան հա մայնք և/կամ Սփյուռք, 

 � Հայ րե նիք–Սփյուռք առն չու թյուն ներ: 

Սփյուռ քի երեք հա մայնք նե րի մա մու լի հայ կա կան թե մա նե րի մե ծա մաս
նու թյու նը վե րա բե րում է Հա յաս տա նին: Սե փա կան հա մայնք նե րի և հայ կա
կան Սփյուռ քի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը զգա լի ո րեն զի ջում է հա
յաս տա նյան լրատ վու թյա նը: Բո լոր թեր թերն ամե նա քիչն անդ րա դար ձել են 
hայ րե նիք –Սփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րին:



Հայ կա կան մա մու լի դե րը Սփյուռ քում... 147

Աղյու սակ 1.  
Հայ րե նիք–Սփյուռք թե մա նե րի հա մա մաս նու թյու նը Սփյուռ քի մա մու լում  

(տե սա կա րար կշի ռը հայ կա կան թե մա նե րի մեջ, %)

Թերթ
Թե մա յի շրջա նա կը

Հա յաս տան Սփյուռք Հայ րե նիք 
Սփյուռք

«Ноев Ковчег» (Մոսկ վա) 81 16 3
«Աս պա րե զ» (Լոս Ան ջե լես) 65 30 5
«Ալի ք» (Թեհ րան) 64 29 7

Մոսկ վա յի «Ноев Ковчег» պար բե րա կա նի հայ կա կան թե մա նե րով նյու
թե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը (81%) վե րա բե րում է Հա յաս տա նին, 16%ը` 
սե փա կան հա մայն քին ու Սփյուռ քին և մի այն 3%ն է վե րա բե րում հայ րե նիք
Սփյուռք հա րա բե րու թյուն նե րին: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն հայ կա կան մյուս 
հա մայնք նե րի թեր թե րի, «Ноев Ковчег»ն ավե լի շատ անդ րա դար ձել է Հա յաս
տա նի ներ քին խնդիր նե րին (61%), քան նրա ար տա քին քա ղա քա կա նու թյանն 
ու մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րին (50.1%): Սփյուռ քի մա սին տե ղե կատ
վու թյունն առա վե լա պես վե րա բե րում է տվյալ հա մայն քին և ընդ հան րա պես 
հայ կա կան Սփյուռ քին (17.8%): Ռու սաս տա նի և մաս նա վո րա պես Մոսկ վա յի 
հայ հա մայն քի հա րա բե րու թյուն նե րը բնա կու թյան երկ րի հետ լուսաբանող 
նյու թե րը պար բե րա կա նի ընդ հա նուր ծա վա լում 5 % են : 

«Աս բա րե զ» օրա թեր թում հայ րե նի քի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը կազ մել 
է 65%: Նյու թե րի 30%ը թեր թը նվի րել է հա մայն քա յին խնդիր նե րի, իրա դար
ձու թյուն նե րի և հայ կա կան Սփյուռ քի հիմն ա հար ցե րի լու սա բան մա նը, 5%ը` 
Հա յաս տան–Սփյուռք կա պին: Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ թե մա նե րի 51%ը վե
րա բե րում է երկ րի մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րին ու ար տա քին կա պե
րին, 22.9%ը` բուն հա յաս տա նյան խնդիր նե րին: Հա մայն քի ներ քին խնդիր
ներն ու Միաց յալ Նա հանգ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը լու սա բան վել են 
հա վա սա րա պես (հա մա պա տաս խա նա բար` 17.8% և 16.4%):

Թեհ րա նի «Ալի ք» թեր թը մյուս եր կու հա մայն քա յին թեր թե րի հա մե մատ 
ամե նա շատն է կա րև ո րել հայ րե նի քի և Սփյուռքի մի ջև փո խա դարձ կա պը: Այն 
կազ մել է թե մա նե րի 8.9%ը: Հա յաս տա նի մա սին թե մա նե րը կազ մել են 64%, 
իսկ Սփյուռ քի մա սին` 29%: «Ալի քի» հա մար նե րում ՀՀմի ջազ գա յին հա րա բե
րու թյուն նե րի թե մա նե րը կազ մել են 52.6%, Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ թե մա նե
րը` 22.2%, հա մայնքբնա կու թյան եր կիր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը` 17.7%, ներ
հա մայն քա յին կյան քի ու Սփյուռ քի մա սին` 15.9%: 

Այս պի սով, հայ կա կան մա մուլն ակն հայ տո րեն շեշ տադ րում է մի ա վո
րող գոր ծա ռույ թը: Հայ րե նի քի մա սին տե ղե կատ վու թյան գե րակշ ռու թյու նը, 
մի կող մից՝ վկա յում է հայ կա կան Սփյուռ քի ձգտու մը` մշա կու թա յին եր կատ
վա ծու թյան իրա վի ճա կում վե րա դառ նալ ար մատ նե րին, մշա կույ թին, ան ցյա
լին: Մյուս կող մից՝ էթ նիկ մե դի ա յի հա յաս տա նա կենտ րոն բո վան դա կու թյու նը 
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սփյուռ քյան փո փոխ վող ինք նու թյու նը փոր ձում է դարձ նել առա վել կա յուն: Եվ, 
վեր ջա պես, հայ րե նի քը դառ նում է հայ կա կան տե ղե կատ վա կան դաշ տի այն 
մի ջու կը, որի շուրջ հա մընդ հա նուր գա ղա փար ներն ու էթ նոմ շա կու թա յին ար
ժեք նե րը վե րար տադր վում ու տա րած վում են Սփյուռ քի հա մայնք նե րում` ան
կախ նրանց տար բե րու թյուն նե րից: 

Էթ նիկ մա մու լի հայ կա կան տե ղե կատ վու թյան բո վան դա կու թյան մեջ կա
րև որ է նաև լու սա բան վող թե մա նե րի տե սա կը: Մենք տի պա բա նել ենք թե
մա ներն ըստ հե տև յալ ոլորտ նե րի՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցի ա լա կան, 
իրա վա կան, մշա կու թա յին (նե րա ռյալ հո գև որ, գի տակր թա կան), բա րե գոր ծա
կան, ազ գա յին: Ու սումն ա սիր ված երեք թեր թե րում նշված թե մա նե րի հա մա
մաս նու թյու նը տար բեր է, սա կայն բո լո րի հա մար հայ կա կան թե մա նե րի առա
ջա տար նե րը քա ղա քա կան ու մշա կու թա յին ոլորտ ներն են: 

Սա կայն հայ կա կան նյու թե րի հա մա մաս նու թյունը, ըստ ոլորտ նե րի, տար
բեր է Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի մա սին թե մա նե րում: Այս պես, եթե Հա յաս տանն 
առա վե լա պես ներ կա յաց վում է քա ղա քա կան, սո ցի ալտնտե սա կան թե մա նե
րի շրջա նակ նե րում, ապա Սփյուռ քը` մշա կու թա յին:

Գծա պատ կեր 2.  
Հայ րե նի քի մա սին տե ղե կատ վու թյան բա ղադ րիչ ներն  

ըստ Սփյուռ քի մա մու լի3 

Քաղաքա
կանություն

Տնտեսու
թյուն

Սոցիալա
կան ոլորտ

Մշակույթ Բարեգոր
ծություն 

Ազգային 
հարցեր

Իրավա
կան դաշտ

 «Ноев Ковчег> (ՌԴ) 92.3 % 38.4 % 8.6 % 29.1 % 1.2 % 2.0 % 4.6 %
 «Ալիք» (ԻԻՀ) 87.6 % 9.3 % 3.8 % 25.3 % 1.3 % 5.9 % 3.4 %

 «Ասպարեզ» (ԱՄՆ) 74.5 % 13.2 % 5.8 % 23.1 % 0.7 % 2.7 % 5.9 %

Քա ղա քա կան թե մա նե րը, կազ մե լով մե ծա մաս նու թյուն և լի նե լով տե ղե
կատ վա կան դաշ տի կենտ րո նում, ավե լի մեծ սպա ռում ու ազ դե ցու թյուն ու
նեն լսա րա նի վրա: Եթե հաշ վի առ նենք նաև այն, որ քա ղա քա կան թե մա նե րը 

3 Այս և հաջորդ գծապատկերներում ցուցանիշների տեսակարար կշիռների գումարը 
գերազանցում է 100%ը, քանի որ թերթի մեկ նյութի մեջ առանձնացվել են մեկից ավելի 
թեմաներ:
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հիմն ա կա նում վե րա բե րում են Հա յաս տա նին, ապա ակն հայտ է դառ նում, որ 
Սփյուռ քի ժա մա նա կա կից մա մուլն իր խորհր դան շա կան գոր ծա ռույ թը կա տա
րում է հենց քա ղա քա կան թե մա նե րի մա տուց ման շրջա նակ նե րում՝ ի լրումն 
բուն մշա կու թա յին թե մա նե րի, որոնք առա վե լա պես ներ կա յաց վել են Սփյուռ
քի մա սին թե մա նե րի շրջա նակ նե րում: 

Գծա պատ կեր 3.  
Սփյուռ քի մա սին տե ղե կատ վու թյան  
բա ղադ րիչ ներն ըստ էթ նիկ մա մու լի

Քաղաքա
կանություն

Տնտեսու
թյուն

Սոցիալա
կան ոլորտ

Մշակույթ Բարեգոր
ծություն 

Ազգային 
հարցեր

Իրավա
կան դաշտ

 «Ноев Ковчег> (ՌԴ) 32.7 % 8.6 % 22.5 % 77.5 % 3.0 % 2.8 % 7.2 %
 «Ալիք» (ԻԻՀ) 39.3 % 0.8 % 3.4 % 66.5 % 1.4 % 7.9 % 7.7 %

 «Ասպարեզ» (ԱՄՆ) 35.5 % 3.2 % 2.2 % 65.2 % 2.2 % 4.8 % 9.3 %

Էթ նիկ ար ժեք նե րի տա րած ման և ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան մանն 
են նպաս տում նաև մա մու լի բո վան դա կու թյան մեջ պատ մա կան հի շո ղու թյան 
վե րար տադ րու մը, ազ գա յին պատ մու թյան վե րա ի մաս տա վո րու մը: Հայ կա կան 
ցե ղաս պա նու թյան մա սին մա մու լում ար ծարծ վող թե ման դրա օրի նակն է: 
Եղեռ նի թե ման դի տարկ վում է բա վա կա նին բազ մա շերտ՝ ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում, ճա նա չում և հա տու ցում, դրան ուղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն ներ, հայթուր քա կան ար դի հա րա բե րու թյուն ներ և այլն: Հատ
կան շա կան է, որ ազ գա յին և քա ղա քա կան հա մա տեքս տե րում պատ մա կան՝ 
ցե ղաս պա նու թյան թե մա յին զու գորդ վում է ար դի ա կան՝ Ղա րա բա ղյան հիմ
նա հար ցը, ին չը նույն պես հայ կա կան մա մու լի ու շադ րու թյան կենտ րո նում է: 

Մշա կույ թի վե րա բե րյալ մա մու լի նյու թե րն առանձ նա նում են ոչ մի այն 
նրա նով, որ ավե լի շատ ներ կա յաց նում են Սփյուռ քը, քան Հա յաս տա նը, այլ 
նաև առա ջա տարն են մյուս թե մա նե րից ընդ հան րա կան հայ կա կան կամ հայ
րե նիք–Սփյուռք կա պի վե րա բե րյալ նյու թե րով: Մշա կու թա յին տե ղե կատ վու
թյան խճան կա րը բա վա կա նին բազ մա զան է էթ նիկ մա մու լի բո վան դա կու
թյան մեջ: 
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Գծա պատ կեր 4.  
Մշա կու թա յին թե մա ներն էթ նիկ մա մու լում

Մշա կու թա յին ար ժեք նե
րի պահ պա նում Տո ներ Կրոն, եկե ղե ցի

Մշա կու թա յին 
արժեքների ոչն չա ցում

Պատ մամ շա կու թա յին 
իրա դար ձու թյուն ներ

Կրթու թյուն

Գրա կա նու թյուն Մշա կու թա յին 
քաղաքակա նու թյուն

Հրա տա րակ չու թյուն

Թատ րոն Մշա կու թա յին 
գործիչներ

Եր գար վեստ

Գե ղար վեստ,  
ցու ցա հան դես ներ

Թան գա րան ներ, 
պատկերաս րահ ներ

Սպորտ

Միջմ շա կու թա յին  
առն չու թյուն ներ

 Մշա կու թա բա նու թյուն, 
ուսումն ա սի րու թյուն ներ

Մշա կու թա յին 
միջոցառումն եր

Մշա կու թա յին միջ սահ մա նա յին իրա վի ճա կում և այլազ գի մի ջա վայ րում 
ապ րող հա յե րի հա մար սե փա կան մշա կու թա յին ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ 
մա մու լի տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է մշտար թուն պա հել ձուլ ման վտան գը, 
ինչ պես նաև վե րա կազ մա վո րել հատ վա ծա կան մշա կու թա յին ինք նու թյու նը: 
Մշա կու թա յին նյու թե րի բո վան դա կու թյան մի ջո ցով մա մու լը նաև կա րող է ամ
րագ րել և պահ պա նել սե փա կան յու րա հա տուկ մշա կու թա յին կա պի տա լը և 
հարս տաց նել միջմ շա կու թա յին կա պի տա լը: 

Մա մու լի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս Սփյուռ քի հա
յե րի կյան քի ամե նօ րյա առն չու թյու նը Հա յաս տա նի հետ: Նրանք չեն կա րող 
վե րա դառ նալ ան ցյալ և ոչ էլ լի ո վին մտնել ըն դու նող երկ րի քա ղա քա կան ու 
սո ցի ալմշա կու թա յին կյան քի մեջ: Էթ նիկ մե դի ա յի սպա ռու մը նրանց մշտա
պես ցույց է տա լիս «այս տե ղ» (բնա կու թյան եր կիր) և «այն տե ղ» (հայ րե նիք) 
սահ մա նա գի ծը: Էթ նիկ մա մու լը ստանձ նում է որո շիչ դեր նրանց, այս պես կոչ
ված, սփյուռ քյան ինք նու թյան վե րա կազմ ման գոր ծում: 

Սփյուռ քյան ինք նու թյու նը որոշ վում է՝ ըն դու նե լով բազ մա զա նու թյան և 
տար բե րու թյուն նե րի անհ րա ժեշ տու թյու նը: Այն կա յուն ար տադր վում և վեր
ար տադր վում է կրկին` միգ րա ցի ոն նոր հոս քե րին զու գա հեռ: Նաև վե րար
տադր վում է էթ նիկ խմբի ան դամն ե րի ցան կու թյու նը՝ վե րա դառ նալ «կո րու
սյալ ծագ մա նը»: Կտրված լի նե լով ծագ ման տե ղից՝ մշա կու թա յին և էթ նիկ 
գա ղա փար նե րը դառ նում են առա վել այժ մե ա կան (Shi 2005: 5572): Սփյուռ քի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը խմբա վոր վում են՝ հիշ վող կամ երև ա կայ վող հայ րե նի քի 
շուրջ, օգ տա գոր ծում են հայ րե նի մշա կույ թը, ձև ա վո րում են էթ նիկ հա մայնք
ներ, որ պես զի վե րս տեղ ծեն իրենց կյան քը: Նրանց հա մար մե դի ան ստեղ ծում 
է այդ մի ջան կյալ դաշ տը. առա ջադ րում է հար ցեր մշա կույ թի, գա ղա փա րա խո
սու թյան վե րա բե րյալ և սցե նար ներ սո ցի ա լա կան ու քա ղա քա կան կյան քում: 
Մե դի ան տրա մադ րում է ինք նու թյան կե տեր՝ նշե լով էթ նիկ խմբի խորհր դան
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շա կան սահ ման նե րը (Барт 2006: 1718), վե րա մի ա վո րե լով մշա կույթ նե րը կորս
ված վայ րե րի հետ և իրա գոր ծե լով հի շո ղու թյան, մի ֆե րի, փնտրե լու և վե րա
բա ցա հայ տե լու ցան կու թյուն նե րը: Այն մի ա վո րում է Սփյուռ քի հի շո ղու թյու նը, 
գե նե րաց նում է Սփյուռ քի հա վա քա կան պատ կե րա ցումն ե րը, որոնք ոչ մի այն 
ազ դում են առան ձին ան հա տա կան ինք նու թյուն նե րի վրա, այ լև կամր ջում են 
շատ ցրիվ սու բյեկտ նե րին «երև ա կա յա կան հա մայն քի» մեջ: 

Չնա յած հայ կա կան Սփյուռ քի տար բեր հատ ված նե րի առանձ նա հատ
կու թյուն նե րին ու տար բե րու թյուն նե րին՝ էթ նիկ մե դի ան ձև ա վո րում է որո շա
կի էթ նոմ շա կու թա յին ընդ հան րա կան ար ժեք ներ: Ինք նու թյու նը ձև ա վոր վում 
է մե դի ա յում՝ որ պես իրա դար ձու թյուն նե րի պատմ ման դիս կուր սիվ ար դյունք: 
Սփյուռ քի մա մու լի բո վան դա կու թյան մեջ խորհր դան շա կան տե ղե կատ
վու թյուն փո խան ցե լով ընդ հա նուր ան ցյա լի ու բո լո րի հայ րե նի քի մա սին և 
Սփյուռ քին մաս նա կից դարձ նե լով հայ րե նի քում ըն թաց ող ամե նօ րյա գոր ծըն
թաց նե րին՝ ստեղծ վում է մշա կու թա յին ու էթ նիկ մի աս նու թյուն:

Գրա կա նու թյուն
Հայ րե նիք-սփյուռք առն չու թյուն նե րը... 2012,
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