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7ՆԱԽԱԲԱՆ

Վերելքներով ու անկումներով հարուստ իր երկարատև պատմության ընթացքում 
հայ ազգը քանիցս հայտնվել է անհետացման եզրին: Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն 
բազմաթիվ այլ հնագույն քաղաքակրթությունների, մենք կարողացել ենք վերապրել, և այդ 
փաստն ինքնին զարմանալի է: Այսօր` 21-րդ դարի առաջին կեսում, մենք կրկին մոտեցել 
ենք բեկումնային սահմանագծին և կանգնած ենք մի ընտրության առջև, որը լրջագույն 
հետևանքներ է ունենալու մեր ժողովրդի համար: Մենք պետք է համեմատենք ազգի 
հետագա զարգացման հնարավոր ուղեծրերը և ընտրությունը կատարենք` հստակորեն 
գիտակցելով, որ դրա համար պատասխանատվություն ենք կրում ապագա սերունդների 
առջև:

Ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացվող այս գիրքը չի հավակնում պատմական 
կամ հասարակագիտական հետազոտության դերին, չի առաջարկում այսօրվա իրավիճակի 
համակողմանի քաղաքական կամ մակրոտնտեսական վերլուծություն և չի տալիս ապագայի 
ճշգրիտ կանխատեսումներ: Մենք ուզում ենք ընդամենը ընթերցողին ներկայացնել այն 
բազմամյա զրույցների ու բանավեճերի արդյունքները, որոնք վարել են հայության ու 
Հայաստանի ճակատագրով մտահոգ մի խումբ մարդիկ: Մեր նպատակը նախ և առաջ 
հանրության շրջանում երկրի ու ազգի ապագայի շուրջ լայն քննարկում նախաձեռնելն է, 
ապա` այդ ապագայի մեր տեսլականը, ինչպես նաև վերջին տասնյոթ տարիներին մեր 
նախաձեռնած զարգացման նախագծերը ներկայացնելը, որոնք կարող են կյանքի կոչել 
այդ տեսլականը: 

Գրքի վերնագիրը բազմանշանակ է: Իրոք, հայերի բնակության տարածքն ի սկզբանե 
գտնվել և ցայսօր գտնվում է տարբեր քաղաքակրթությունների, կարևորագույն առևտրական 
ուղիների, կենտրոնախույս և կենտրոնաձիգ միգրացիոն հոսքերի խաչմերուկում: Այնուհետև, 
բուն «հայ ազգ» հասկացությունը ներառում է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության 
բնակիչներին, այնպես էլ բազմաթիվ սփյուռքյան համայնքների ներկայացուցիչներին` 
մարդկանց, որոնք ամբողջ կյանքի ընթացքում իրենց գիտակցության մեջ կրում են տարբեր 
մշակույթների միահյուսվածք` այսպես թե այնպես զգալով իրենց և՛ հայկական ինքնությունը, 
և՛ պատկանելությունը այն ժողովրդին, որի երկրում ապրում են: Բայց սա էլ դեռ ամենը չէ. այս 
գրքում ազգը, երկիրը և առանձին մարդկանց դիտարկում ենք ժամանակների խաչմերուկում` 
վերլուծում ենք անցյալը, նայում ապագային և փորձում հասկանալ, թե ինչպես է պետք 
գործել ներկայում: Խաչմերուկը համախոհների և ընդդիմախոսների հանդիպման վայրն 
է, որտեղ մտքեր ենք փոխանակում և փորձում գտնել շահերի հաշվեկշիռը: Եվ վերջապես, 
ինչպես արդեն ասել ենք, այսօր հայ ժողովուրդը հերթական անգամ հայտնվել է պատմական 
ճամփաբաժանին, և ընտրությունը պետք է լինի առավելագույնս կշռադատված, քանի որ 
երկար տարիներ դրանով է պայմանավորված լինելու իր ճակատագիրը:
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Այս աշխատանքը հեղինակների համագործակցության թեև առաջին փորձը  չէ, սակայն,  
թերևս, ամենաբարդն ու պատասխանատուն է: Մեզ միավորում է սրտացավությունը մեր 
ազգի ճակատագրի նկատմամբ և նրա զարգացման ցանկալի ուղիների գրեթե նույնական 
տեսլականը: Բացի դրանից, երկուսս էլ, կենսափորձի բոլոր տարբերություններով հանդերձ, 
գիտակցում ենք, թե որքան բարդ է ժամանակակից աշխարհը, և ինչպիսի վտանգներ 
կարող են պարունակել պարզ ու մակերեսային պատասխաններն այն լուրջ գլոբալ ու 
տեղական մարտահրավերներին, որոնց առջև կանգնած են երկիրն ու ազգը: Գրքում մենք 
փորձել ենք դիտարկել այդ մարտահրավերները, ինչպես նաև այն հնարավորությունները, 
որ բացվել են հայերի առջև 21-րդ դարում: 

Հիմնականում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված 
աշխարհակարգն այսօր լուրջ ճգնաժամ է ապրում: Այն է՛լ ավելի է խորանում համաշխարհային 
վերնախավերի հեղինակության, իշխանության ու հիմնական հանրային ինստիտուտների 
նկատմամբ վստահության անկմամբ: Լուրջ փոխակերպում է ապրում ազգային ինքնության 
հասկացությունը, որը մինչև այժմ ընկած էր ազգային պետությունների հիմքում: 
Համաշխարհային ճգնաժամին զուգահեռ, հայությունն իր բազմադարյա զարգացման նոր 
պարույրում նաև ներքին ճգնաժամ է ապրում: Եթե չփորձենք միասնականորեն գիտակցել-
իմաստավորել առկա իրավիճակը, եթե այսուհետև ևս, վախենալով փոփոխություններից, 
դոփենք տեղում, ապա անխուսափելի ուծացումը կասեցնել չի հաջողվի, և հայերն իբրև 
մեկ հանրություն կարող են անհետանալ, իսկ Հայաստանին կսպառնա անկախության 
հավանական կորուստ՝ եթե ոչ իրական, ապա առնվազն փաստացի: Նման սոսկալի ելքը, 
մեր կարծիքով, անհամեմատելի է փոփոխությունների ճանապարհին այս կամ այն սխալը 
թույլ տալու վտանգի հետ:

Կան մի քանի պատճառներ, որոնք մեզ պարտադրում են մեր տեսակետներն 
արտահայտել անհապաղ: Առաջինը, մենք վերջերս նշեցինք մեծագույն պատմական 
ողբերգության` Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության հարյուրերորդ 
տարելիցը, և այդ իրադարձությունը ստիպեց կրկին անդրադառնալ միավորող սկզբունքի 
բացակայության պայմաններում միմյանցից ավելի ու ավելի հեռացող աշխարհասփյուռ 
հայ համայնքների միջև կապերի պահպանման ու ամրապնդման հարցին: Երկրորդը, 
վերջին տասնամյակում աշխարհում տեղի են ունեցել մարդկության պատմության մեջ 
անկանխատեսելի ու սրընթաց փոփոխություններ: Վերջապես երրորդը, արդեն քառորդ 
դար է, ինչ գոյություն ունի ինքնիշխան հայկական պետությունը. սա ևս մեկ հանգրվան է, 
որ լուրջ քննարկում է թելադրում մեր պատմական ճակատագրի շուրջ: 2041 թվականին 
Հայաստանի Հանրապետությունը նշելու է անկախության հիսնամյակը, և մենք արդեն 
այսօրվանից պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ տարեդարձը վերածվի իսկական տոնի, 
այլ ոչ թե դառն ափսոսանքի նյութ դառնա: Այս ամենը ծայրահեղ հրատապ է դարձնում 
մեր զարգացման հնարավոր սցենարների շուրջ բանավեճը:

Մենք ենթադրում ենք, որ այդ սցենարները պետք է քննարկվեն այսօրվա Հայաստանի 
և հայկական սփյուռքի հանրության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, 
բանավեճի առարկա դառնան մտավորական, քաղաքական, գործարար և զինվորական 
վերնախավերի համար, գրավիչ դառնան բոլոր տարիքների մարդկանց, հատկապես այսօր 
կյանք մտնող երիտասարդության ուշադրությունը: Համատեղ խորհելով մեր անցյալի, 
ներկայի ու ապագայի մասին` կկարողանանք ելք գտնել ստեղծված իրավիճակից, որոշել 
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մեր փոխգործակցության մեխանիզմներն ու միջոցները: Մենք բոլոր կետերով կատարյալ 
համաձայնություն չենք ակնկալում, սակայն համոզված ենք, որ անկեղծ խոսակցությունը 
կնպաստի բազմաթիվ հարցերի հստակեցմանը: Երկրի և ազգի ապագային վերաբերող 
որոշումներ ընդունելու իրավունքով օժտված մարդիկ պետք է հիմնվեն հանրային 
կոնսենսուսի վրա, ինչին պարզապես անհնար կլինի հասնել առանց նման քննարկման: 
Ցավոք, մեր հանրային կյանքի տհաճ առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ հաճախ 
պատրաստ չենք համբերատար վիճաբանելու բարդ ու ցավոտ թեմաների շուրջ: Եվ դեռ 
պետք է սովորենք երկխոսելու արվեստը: 

Մենք հուսով ենք, որ այս գիրքը ընթերցողների և ապագա քննարկման մասնակիցների 
մեջ կլինեն բավականին շատ հայեր ու ոչ հայեր, որոնք հետաքրքրություն կցուցաբերեն 
քննարկվելիք գաղափարների ու զարգացման ծրագրերի նկատմամբ: Ավելին, մենք 
ակնկալում ենք, որ այդ մարդիկ ցանկություն կհայտնեն այս կամ այն կերպ աջակցելու 
մեր ընդհանուր գործին և, առաջին հերթին՝ մեր նախագծերի իրականացմանը: Մենք բաց 
ենք համագործակցության համար և ուրախ կլինենք գտնելու նոր բարեկամների, որոնք 
համակրում են մեր հայացքները:

Հեղինակներն, անշուշտ, չեն համարում, թե կարող են տալ ազգի զարգացմանն 
առնչվող բոլոր սուր հարցերի պատասխանները, չեն համարում նաև, որ այդ հարցերի 
շուրջ բացառապես իրենց տեսակետներն են ճիշտ: Այդուհանդերձ, համոզված ենք, որ այդ 
հարցերն անհրաժեշտ է արծարծել, և պնդում ենք պատասխանները համատեղ որոնելու 
կարևորությունը: Մենք պատրաստ ենք նրան, որ մեր աշխատանքը վեճեր կհարուցի, քանի 
որ այստեղ ներկայացվածը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու հնարավորությունների 
սուբյեկտիվ  հայեցակետ է: Նախապես ներողություն ենք հայցում այն ընթերցողներից, 
որոնց կվիրավորի մեր որոշ արտահայտությունների ու գնահատականների չափազանց 
զգացմունքայնությունը: Քննադատական խոսքերանգը բացատրվում է գործերի ներկա 
ընթացքով մեր խոր անհանգստությամբ, և խնդրում ենք կենտրոնանալ մեր գաղափարների 
ոչ թե ձևի, այլ բովանդակության վրա: 

Ակնհայտ է, որ մենք՝ տարբեր երկրներում և տարբեր ժողովուրդների միջավայրում 
ապրող հայերս, նման չենք միմյանց: Այնուամենայնիվ, հայկական ծագում ունեցող 
բազմաթիվ անձինք միանգամայն գիտակցաբար իրենց հայ համարելու որոշում են 
ընդունում: Եվ, չնայած խոր ու էական տարբերություններին, այդ բոլոր մարդկանց 
միավորում է Հայաստանը, բարգավաճող երկիր, իսկ մեր ազգը՝ միասնական, եռանդուն ու 
համաշխարհային ընկերակցության մեջ մրցունակ տեսնելու ցանկությունը: Մեր երազանքը 
կյանքի կոչելու համար մենք պետք է 21-րդ դարի մարտահրավերներին ոչ ստանդարտ 
պատասխաններ գտնենք:
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Խորին երախտագիտություն ենք հայտնում

Իրինա Ալեքսանդրի Վարդանյանին, Մարինե Ալբերտի Ենգիբարյանին և Բագրատ Գեղամի 
Ալեքյանին: Մեր իմաստուն ծնողների անսահման սերն ու համբերատարությունը մեզ օգնում 
են մեր ողջ կյանքի ընթացքում: Նրանց ջանքերով է, որ դարձել ենք այն, ինչ դարձել ենք:

***

Ռուբեն Վարդանյան

Սրտանց շնորհակալ եմ սիրելի կնոջս` կյանքիս երկարամյա ուղեկից, գործընկեր ու 
համախոհ Վերոնիկա Զոնաբենդին: Ինձ ու Նունեի համար Վերոնիկան եղել և մնում է 
ոգեշնչման անսպառ աղբյուր: Առանց նրա օգնության չէր արվի այն աշխատանքի չնչին 
մասն անգամ, որը կարողացել ենք իրականացնել:

Նույնքան երախտապարտ ենք նաև միակ ու թանկագին քրոջս` Մարինե Ալեսին: Մարինեն մեր 
հավատարիմ ընկերն է, խստապահանջ ու ազնիվ քննադատը, ուշագրավ գաղափարներից 
շատերի հեղինակը: Նրա խոր սերը հայ ժողովրդի ու նրա անցյալի հանդեպ, աշխարհի 
ներդաշնակ ընկալումը նշաձող էին Նունեի ու ինձ համար և օգնում էին մեզ չխոտորվելու 
ճիշտ հարցադրումներից:

***

Ամենաջերմ խոսքերն ենք ուզում հղել

Նուբար Աֆեյանին, ում հետ տասնութ տարի առաջ բռնեցինք մի ուղի, որը կանխորոշեց 
մեր հետագա նպատակները: Նուբարի ստեղծարար մտքի, հայացքների լայն ընդգրկման, 
տարբեր գաղափարները համադրելու ունակության շնորհիվ կարողացանք միասին 
նախաձեռնել «Հայաստան 2020» ծրագիրը և ստեղծեցինք մեր խարսխային ծրագրերը: 
Հավասարապես նաև Նուբարն է հեղինակել 5-րդ գլխում ներկայացված ապագայի 
տեսլականը, որը ձևավորվել է մեր երկարատև բանավեճերի ու համատեղ ծրագրերի 
արդյունքում: Այս տարիների ընթացքում անցած ամբողջ ճանապարհը ցանցային 
համագործակցության հնարավորությունների օգտագործման իրական օրինակ է, և մենք 
երազում ենք, որ մի օր այն կներառի ամբողջ հայ ժողովրդին:

Պիեռ Գուրջյանին, Գոռ Նահապետյանին և Անդրե Անդոնյանին, որոնք միշտ եղել են 
մեր կողքին: Այս գործընկերների հետ ժամերով ձգված քննարկումներում ձևավորվում էր 
երկրի և ազգի ապագայի մեր տեսլականը: Եվ մենք փորձում ենք մոտեցնել այդ ապագան` 
իրականացնելով համատեղ նախագծեր։

Ինա Մանդրեին, որի ներդրումը չի տեղավորվում սովորական խմբագրական աշխատանքի 
շրջանակներում: Ինայի տոկունությունն ու հետևողականությունը նպաստել են մեր մտքերի 
հստակեցմանը։
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Ֆելիքս Խաչատրյանին, որն անշահախնդրորեն ու խանդավառ միացավ մեր աշխատանքին: 
Նրա ապշեցուցիչ բազմագիտակությունն ու նուրբ դիտողությունները մեզ օգնեցին էապես 
խորացնելու քննարկվող հարցերի ընկալումը։

Արիս Ղազինյանին, որը մեզ շռայլորեն հաղորդում էր իր գիտելիքները: Արիսն էականորեն 
փոխեց մեր պատկերացումները հայ ժողովրդի պատմության որոշ դրվագների մասին։

Մարկ Գրինբերգին, որն օգնում էր մեզ աշխատանքի եզրափակիչ փուլում: Նրա 
արհեստավարժությունն ու խստապահանջությունը մեծապես բարելավեցին տեքստի որակը։

Էլեոնորա Մալխասյանին՝ հեղինակների մտահղացման խորունկ ըմբռնման և ձեռագրի 
հայերեն տարբերակի վրա աշխատանքի ընթացքում բծախնդրության համար։

Մեր առաջին ընթերցողներ Սերգեյ Համբարձումյանին, Արա Բաղդասարյանին, Յուլիա 
Բալանդինային, Կարեն Գևորգյանին, Արման Ջիլավյանին, Դմիտրի Լևոնյանին, Նորայր 
Թևանյանին: Նրանց խորհուրդներն օգնեցին մեզ քննադատորեն գնահատելու վիճելի 
մտքերը, վերակառուցելու շարադրանքի տրամաբանությունը, ուսումնասիրելու լրացուցիչ 
նյութեր, որոնց օգնությամբ կարողացանք հզորացնել մեր փաստարկումը: Նրանց 
կառուցողական քննադատությունը նոր խոհեր ու գաղափարներ պարգևեց մեզ, որոնք 
արտացոլվել են վերջնական տարբերակում։

Դավիթ Վարդանյանին և Կոնստանտին Բադալովին: Այս երիտասարդների հայացքների 
թարմությունն ու դատողությունների հանդգնությունը ստիպեցին մեզ նորովի գնահատել 
արդի իրավիճակի շատ առանձնահատկություններ։

Իվան Նիկոլաևին, որը նույնպես մասնակցել է տեքստի խմբագրմանը և արել մի 
շարք արժեքավոր դիտողություններ, որոնք ավելի ճշգրտեցին պատմական փաստերի 
շարադրանքը։

Աննա Սոյին ՝ նյութի ձևավորման համար:

Մեր բոլոր ընդդիմախոսներին, որոնց կարողացել կամ չենք կարողացել տարհամոզել:  
Քննադատների սրտացավությունը մեծապես օգտակար է բոլոր գործերում:

Բոլոր այն գործընկերներին, աշխատակիցներին, բարեկամներին ու մերձավորներին, 
որոնց անունները չհիշատակեցինք: Մենք շատ բարձր ենք գնահատում նրանց դերը մեր 
կյանքում։

Բոլոր այն գրքերի, հետազոտությունների ու հոդվածների հեղինակներին, որոնցից օգտվել 
ենք մեր աշխատանքի ընթացքում: Նրանց աշխատություններն անգնահատելի նեցուկ 
եղան մեզ:
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Գլուխ 1

Ծառայել Հայաստանին՝ նշանակում է ծառայել քաղաքակրթությանը:
Ուիլյամ Գլադստոն 1

Անցյալին անդրադառնում ենք ո՛չ այն նպատակով, որ հետևենք ու հանգամանորեն 
նկարագրենք հայ ազգի կազմավորումն ու զարգացումը. դրանով թող պատմաբաններն 
զբաղվեն: Անցյալը մեզ հետաքրքրում է այնքանով, որքանով այնտեղ կարելի է գտնել 
այսօր մեծ կարևորություն ունեցող մի շարք հարցերի պատասխանները: Ինչի՞ շնորհիվ է 
դարեր շարունակ գոյատևել մոլորակի հնագույն ժողովուրդներից մեկը՝ հայ ժողովուրդը: 
Ինչի՞ շնորհիվ չի ուծացել, չի ձուլվել՝ ապրելով քաղաքակրթությունների խաչմերուկում: 
Ինչի՞ շնորհիվ է շոշափելի ազդեցություն ունեցել համաշխարհային քաղաքակրթական 
գործընթացների վրա: Մեր կարծիքով, առանց այս հարցերի պատասխաններն ունենալու, 
հայերի ներկայի ու ապագայի մասին խոսելը կլինի անհիմն ու անարդյունավետ:

Այս գլխում կխոսենք այն իրադարձությունների մասին, որոնք, մեր տեսանկյունից, 
ամրապնդել են հայերի էթնիկական միասնությունը և վճռորոշ դերակատարություն են 
ունեցել ազգային ինքնության ձևավորման գործում: Կխոսենք նաև հայերի մեծամասնության 
համար ընդհանուր արժեքների մասին, հայկական նկարագրի լավագույն գծերի և մեր 
ժողովրդի յուրացրած վարքագծի կերտվածքի մասին: Այս ամենը ոչ նյութական միջոցներ 
են, որոնք պետք է վերստին իմաստավորել, քանի որ դրանք օգնել են մեզ վերապրելու 
ու բարգավաճելու և, մեր կարծիքով, պետք է հաշվի առնվեն մեր ներկան ու ապագան 
քննարկելիս: Բացի դրանից, մենք դիտարկում ենք հայերի կացութակերպի պատմական 
ձևերը: Դրանց վերլուծությունը կարող է նպաստել զարգացման օպտիմալ մոդելների 
սահմանմանը, որոնք կապահովեն հայոց ազգի բարօրությունը 21-րդ դարում:

***

«Այն հարցին, թե արդյո՞ք հայերն անմիջական կենսաբանական հետնորդներն են 
ուշ նեոլիտի – վաղ բրոնզեդարի ժամանակներից Հայկական լեռնաշխարհում ապրած 
բնակչության, կարելի է լոկ միանշանակ պատասխան տալ` այո, իհարկե: Պետք է ամենայն 
կտրականությամբ հայտարարեմ, որ հայերին եկվոր ժողովուրդ չեմ համարում Հայկական 
լեռնաշխարհում: Ճիշտ հակառակը` նրանց համարում եմ լեռնաշխարհի անդրենածին 
բնակչության անմիջական կենսաբանական հետնորդները, այդ տարածաշրջանի հնագույն 
մեծ մշակույթները ստեղծողների գործը շարունակողները», - գրել է հայտնի արևելագետ 
Իգոր Դյակոնովը2: Վերջերս հին և ժամանակակից հայերի ԴՆԹ-ի հետազոտությունը,  
որն անցկացրել է Դանիայի բնագիտության պատմության թանգարանի գեոգենետիկայի 

1 Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ (1809-1898): 
2 Евсевий Памфил. Церковная история / Богословские труды. Московский патриархат. М., 1982–1985. 

Сб. 23-25. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij_Kesarijskij/tserkovnaja-istorija/9 (дата обращения: 
22.08.2017).
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կենտրոնը3, ցույց է տվել, որ նրանց միտոխոնդրիալ գենոմը վերջին ութ հազարամյակներում 
զգալի փոփոխություններ չի կրել` չնայած նրան, որ պատմականորեն ապրել են միգրացիոն 
հոսքերի խաչմերուկում: Իրենց գոյության փաստով իսկ հայերը հերքում են Լև Գումիլյովի 
էթնոգենեզի տեսությունը4 և Օսվալդ Շպենգլերի տեսությունը5 (ինչպես հիշում ենք, 
առաջինը պնդում էր, թե էթնոսի կյանքի բոլորապտույտը չի գերազանցում 1600 տարին, 
իսկ երկրորդի համոզմամբ` այն կազմում է շուրջ 1000 տարի):

Վերջին 2500 տարիների ընթացքում մոլորակի բնակչության մեծ մասն ապրել 
է կայսրությունների տարածքներում: Կայսրությունները պատերազմում էին միմյանց 
դեմ, հպատակ ժողովուրդները փոխում էին պետական հպատակությունը` անցնելով 
մեկ մեծ տերությունից մյուսին: Երբեմն առանձին էթնոսներ ձեռք էին բերում կայուն 
ինքնիշխանություն, բայց, առավել հաճախ, որպես միասնական ամբողջություն անհետանում 
էին: Խեթերը, աքքադացիները, կովկասյան ալբանացիները, փյունիկացիները, շումերները, 
էտրուսկները, սամնիթները և բազմաթիվ այլ ժողովուրդներ, որոնց միավորում էին 
լեզուն, կրոնական հավատալիքները, մշակութային ավանդույթները և կենցաղը, ձուլվել 
ու անհետացել են երկրի երեսից: Մ.թ.ա. 5-4-րդ դարերում ապրող իրանական բազմաթիվ 
էթնոսներից միայն պարսիկներն են, որ, շնորհիվ զրադաշտության համախմբող դերի 
և փոփոխություններին հարմարվելու այդ ժողովրդի ունակության, կարողացել են մնալ 
աշխարհի ժողովրդագրական և քաղաքական քարտեզների վրա: Հայերի մյուս անմիջական 
հարևան ասորիները` աշխարհի առաջին մեծ կայսրություններից մեկի ժառանգորդները, 
պետականությունից զրկվել են մ.թ.ա. 7-րդ դարի վերջին, և, թեև կարողացել են խուսափել 
լիակատար ուծացումից, այդ ժողովրդի թվաքանակն այսօր զգալիորեն նվազել է: Հայերը 
սակավաթիվ հնագույն էթնոսներից մեկն են, որը ոչ միայն չի ուծացել և շարունակում է 
իր գոյությունը բոլոր այն հզոր կայսրությունների անհետացումից հետո, որոնց կազմում է 
եղել հազարամյակների ընթացքում: Բացի դրանից, հայերը, չնայած թվով փոքր լինելուն, 
միշտ ուժ են գտել պայքարելու իրենց պատմական տարածքի սահմաններում սեփական 
պետականության վերականգնման համար:

Մ.թ.ա.  164 թվականին՝ Տիգրան Բ Մեծի թագավորությունից (որն իշխել է մ.թ.ա. 
95-55 թթ.) ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ, Փոքր Ասիայում ու Մեծ Սիրիայում, 
ըստ որոշ գնահատումների, բնակվում էր 14 միլիոն մարդ6՝ այն դեպքում, երբ ժամանակի 
խոշորագույն կայսրությունում՝ հին Հռոմում, բնակվում էր ընդամենը 61 միլիոն մարդ7։ Այլ 
կերպ ասած, Հայկական թագավորության բնակիչների թիվը, որոնք իրենց բուռն ծաղկման 
շրջանում զբաղեցնում էին Փոքր Ասիայի ու Մեծ Սիրիայի ստվար մասը, այդ ժամանակների 

3 Ashot Margaryan, Morten E. Allentoft, et al., ‘Eight Millennia of Matrilineal Genetic Continuity in the South 
Caucasus’, Current Biology (Volume 27, Issue 13, p2023–2028.e7, 10 July 2017). URL: http://www.cell.com/
current-biology/fulltext/S0960- 9822(17)30695-4 (հղումը կատարվել է 13.09.2017).

4 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Прогресс, 1990.
5 Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. Т. 1. – Новосибирск: ВО «Наука», 1993. 

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические 
перспективы. – Новосибирск: ВО «Наука», 1993.

6 Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina, ‘World Population Growth’, Our World in Data. URL: https://ourworldin-
data.org/world-population-growth (дата обращения: 13.11.2018).

7 Demography of the Roman Empire // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_
Roman_Empire (дата обращения: 13.11.2018).
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համաշխարհային չափանիշներով բավական բարձր է եղել (սակայն հարկավոր է հիշել, 
որ թագավորության սոսկ մի մասն է բաղկացած եղել էթնիկ հայերից)։ Քսան դար անց՝ 
խաչակրաց արշավանքների ժամանակներում (XI-XIII դդ.), մոլորակի բնակիչների թիվը 
եղել է մոտ 400 միլիոն8, ընդ որում, դրանցից 100 միլիոնն ապրում էր Միջերկրածովյան 
տարածաշրջանում, որն այդ ժամանակ համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացման 
կենտրոններից մեկն էր։ Ստույգ տվյալների բացակայության պատճառով կարելի է ենթադրել, 
որ այդ ժամանակներում հայերի թիվը չի գերազանցել 5 միլիոնը, այսինքն՝ Միջերկրածովյան 
բնակչության շուրջ 5%-ը9։ Հայերին մի քանի անգամ վիճակվել է համաշխարհային 
տերությունների կառավարիչները դառնալ10, հայկական եկեղեցիներ ու համայնքներ 
էին հայտնվում Եվրոպայի, Ասիայի ու Մերձավոր Արևելքի տնտեսական ու կրոնական 
խոշորագույն կենտրոններում։ Ընդհանուր առմամբ, Հին աշխարհի ու Միջին դարերի 
պետություններում ծագումով հայ քաղաքական, զինվորական, մշակութային գործիչների 
նշանակությունը հնարավոր չէ ժխտել։ Նոր ու նորագույն ժամանակներում մարդկության 
քաղաքակրթական զարգացման վրա հայ ժողովրդի տաղանդավոր ներկայացուցիչների 
ազդեցության մասին ավելի հանգամանորեն կխոսենք հաջորդիվ։

Այսօր, չնայած 20-րդ դարասկզբի ողբերգական իրադարձություններին, որոնց վրա  
հանգամանորեն  կանգ կառնենք  երկրորդ գլխում, ըստ որոշ գնահատումների, աշխարհում 
հաշվվում է մոտ 10 միլիոն հայ, որոնք կազմում են մոլորակի բնակչության շուրջ 0,15 տոկոսը: 
Ինչպես գրում է Լոնդոնի համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ Լանգը, հայերի ներդրումը 
համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ անհամաչափ է նրանց թվաքանակին11: Մեր 
տեսանկյունից, այն ազդեցությունը, որ հայոց ազգն ու նրա առանձին ներկայացուցիչներն 
անցյալում թողել են համաշխարհային գործընթացների վրա, երբեմն խանգարում է սթափ 
գնահատելու այն տեղը, որ այդ գործընթացներում Հայաստանն ու հայերը զբաղեցնում են 
այսօր: Մենք, սակայն, չենք ուզում սգալ «ոսկե ժամանակների» անվերադարձ կորուստը, 
գերադասում ենք այս գրքի էջերում քննարկել մեր ազգի հնարավոր դերը 21-րդ դարի 
համաշխարհային հանրույթում: Իսկ առայժմ անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչու 
հայերը, ի տարբերություն հնագույն էթնոսների մեծամասնության, չուծացան: 

Հայերի էթնիկ ընդհանրության ամրապնդումը

Սեփական անցյալի մասին հայ էթնոսի պատկերացումները ներառել են ոչ միայն 
հերոսների ու տիրակալների, պետությունների ու ճակատամարտերի մասին տարեգրային 

8 Պատմական և կանխատեսելի տվյալներ մոլորակի բնակչության վերաբերյալ։ Աղբյուրը՝ U.S. 
Census Bureau, International DataBase. URL: http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpop.html (հղումը 
կատարվել է 13.09.2017)։

9 Համեմատության համար նշենք, որ աշխարհի ամենախոշոր երկրներից մեկի՝ Ռուսաստանի 
բնակչությունը կազմում է երկրագնդի բնակչության ընդամենը 2%-ը։

10 Առնվազն տասնվեց բյուզանդական կայսր և տասնմեկ կայսրուհի հայկական ծագում են ունեցել: 
Ռոբերտ Հյուսենի «Հայաստանի պատմական ատլասի» համաձայն, հայկական արմատներ են ունեցել 
երեք կայսերական դինաստիաներ՝ Հերակլիոսյան, Մակեդոնական և Լակապինների: Տե՛ս Robert H. 
Hewsen, Armenia: A Historical Atlas (Chicago: The University of Chicago Press, 2001):

11 David M. Lang, Armenia: Cradle of Civilization (London: George Allen & Unwin, 1970).
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վկայություններ, այլև առասպելներ ու լեգենդներ: Ուշագրավ է հայոց նահապետի` Հայկի` 
«հաստ աղեղով և հզոր նետաձգի» մասին առասպելը12: Նա երեք հարյուր հայ տղամարդկանց 
իրենց ընտանիքներով Բաբելոնից տանում է «անարատ» հողերում բնակվելու: Իր եղբոր` 
Տիտանյան Բելի հետ անհավասար դիմակայությունից հետո Հայկը պահպանում է իր 
ժողովրդի անկախությունը` հաղթելով ոչ թե թվային առավելության, այլ ռազմավարական 
մտածողության և ռազմական վարպետության շնորհիվ: Մենք հիշատակում ենք հատկապես 
այս ավանդազրույցը, որպեսզի ընդգծենք դրա խորհրդանշական բնույթը. հայերի լեգենդար 
նախահայրն ու իր հետևորդները հրաժարվում են մնալ «այլասերված, անառակացած 
Բաբելոնում», նրանք ձգտում են գտնել այնպիսի վայր, որտեղ կկարողանան ապրել 
սեփական օրենքներով` պահպանելով վեհ արժեքները, նրանք անհողդողդ են ավելի ուժեղ 
հակառակորդի դեմ մարտում իրենց ընտրությունը պաշտպանելու որոշման մեջ: 

Հայոց ազգը ձևավորվել է դարերի ընթացքում: Մենք ուզում ենք առանձնացնել մ.թ. 
4-5 դարերում տեղի ունեցած մի քանի վճռորոշ իրադարձություններ, որոնք, մեր կարծիքով, 
նպաստել են հայերի էթնիկ ընդհանրության ամրապնդմանը և իրենց ներգործությունն են 
ունեցել ժամանակակից հայ էթնոսի ձևավորման վրա:

1.  Տրդատ Գ Մեծ թագավորի կողմից Հայաստանում քրիստոնեության հռչակումը որպես 
պետական կրոն (4-րդ դարի սկիզբ) և դրա սրընթաց տարածումը հայերի շրջանում: 
Ընդունելով նոր կրոնը` հայերը պատրաստ էին պաշտպանելու այն: Հավատքը 
դարձավ այն ուժը, որը նրանց միավորեց ժամանակի հզոր կայսրություններին 
դիմակայելու պայքարում: Նախ նրանք ստիպված էին պատերազմել Հռոմի դեմ (311 
թվականին), ինչի մասին պատմում է Եվսեբիոս Կեսարացին` Մաքսիմին Երկրորդ 
կայսրի գահակալությունը նկարագրելիս. «Այդ արհավիրքներին գումարվեց նաև 
պատերազմը հայերի դեմ: Մարդկանց, որոնք հնուց Հռոմի բարեկամներն ու 
դաշնակիցներն էին, այդ աստվածամարտը փորձեց հարկադրել զոհաբերություններ 
կատարել կուռքերին ու դևերին` դրանով իսկ նրանց բարեկամներից դարձնելով 
թշնամիներ, դաշնակիցներից` հակառակորդներ»13: Մեկ ու կես հարյուրամյակ անց 
հայերն ապստամբեցին ընդդեմ Սասանյանների, որոնց բանակի դեմ ճակատամարտ 
մղեցին Ավարայրում (451 թվականին), ընդ որում` չունենալով մնացած քրիստոնեական 
աշխարհի աջակցությունը: Հայերի անկախ կրոնական ինքնորոշումը նույն թվականին 
ստացավ ինստիտուցիոնալ ձև, երբ հայկական եկեղեցին չմիացավ Քաղկեդոնի 
ժողովի դոգմաներին (451 թվական):

2.  Հայաստանի բաժանումը Սասանյան Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև 387 
թվականին, ինչը կանխորոշեց այդ վիճակում հայերի հետագա բազմադարյա 
գոյատևումը երկու հակամարտ քաղաքակրթությունների սահմանագծին: Այդ երկու 
քաղաքակրթություններն էլ թշնամաբար էին տրամադրված փոքրաթիվ քրիստոնյա 
ժողովրդի նկատմամբ, որը հետագայում հավատարիմ մնաց մինչքաղկեդոնյան 
դավանությանը: Փավստոս Բուզանդին (մ.թ. 5-րդ դար) վերագրվող «Հայոց 

12 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1997 թ., էջ 83։
13 Евсевий Памфил, Церковная история / Богословские труды. Московский патриархат. М., 1982-1985. 

Сб. 23-25. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij_Kesarijskij/tserkovnaja-istorija/9 (հղումը կատարվել է 
22.08.2017).
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պատմության» մեջ հղված է Բյուզանդիայի կայսեր և Պարսկաստանի պարսից 
արքայի միջև կնքված պայմանագրից մի հատված. «Մեր երկուսի միջև ընկած է 
այն հզոր ու հարուստ թագավորությունը։ Լավ կլինի, որ այդ միջոցով թուլացնենք և 
խանգարենք այս թագավորությունը. նախ երկու մասի բաժանենք այս երկու Արշակունի 
թագավորներով, որոնց նշանակեցինք, հետո կաշխատենք նրանց էլ թուլացնել, 
աղքատացնել և մեր ծառայության ենթարկել, որպեսզի մեր մեջ չկարողանան գլուխ 
բարձրացնել»14։ Մեկ ու կես հազարամյակ առաջ գրված այս խոսքերը նման են ահեղ 
մարգարեության՝ կանխագուշակելով այն արհավիրքները, որոնք բաժին հասան 
հայերին հետագա հարյուրամյակների ընթացքում:

3. Հայ գրերի ստեղծումը Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից (405 թվական): Սխալ կլիներ 
հայոց այբուբենի ստեղծումը բացատրել պատահականությամբ կամ արտասովոր 
անձնավորության մասնավոր նախաձեռնությամբ: Դա կրոնական ու աշխարհիկ 
վերնախավերի մտածված ու նպատակաուղղված համատեղ գործողությունների 
արդյունք էր: Նրանք, գիտակցելով սեփական գրերի նշանակությունը երկու մասի 
բաժանված էթնոսի պահպանման գործում, կարողացան համախմբել անհրաժեշտ 
ռեսուրսներն ու պայմաններ ապահովել հայ գրերի ստեղծման ու տարածման 
համար: Հայերեն տառերով գրված առաջին նախադասությունը հռչակում է. 
«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ» (Գիրք առակաց, 
1։2): Խորհրդանշական է, որ հայկական այբուբենի հեղինակ Մեսրոպ Մաշտոցը, 
որը հետագայում սրբադասվեց եկեղեցու կողմից, շեշտել է հենց ճանաչողությունն 
ու իմացությունը. հավատարմությունն այդ արժեքներին հայ ժողովուրդը պահպանել 
է դարեդար:

Բնականաբար, հարց է առաջանում. արդյո՞ք հայ ազգը կունենար այսօր մեզ 
ծանոթ նկարագրից տարբեր պատմական նկարագիր, եթե այս իրադարձություններից 
գեթ մեկը տեղ չգտներ հայոց պատմության մեջ: Մենք այս հարցին տալիս ենք դրական 
պատասխան` ելնելով նրանից, որ իրենց ամբողջության մեջ այդ իրադարձությունները` և՛ 
քրիստոնեության ընդունումը որպես ազգային կրոն, և՛ սեփական գրերի ստեղծումը, ինչը 
նպաստեց քրիստոնեության տարածմանը Հայաստանում, և՛ Հայաստանի բաժանումից 
հետո ժողովրդի բազմադարյա գոյապայքարը, հակամարտ քաղաքակրթությունների 
սահմանագծին վճռական ազդեցություն են ունեցել ժամանակակից հայ էթնոսի ձևավորման 
վրա: Ընդ որում, հարկ է ընդգծել, որ դրանք տեղի են ունեցել հայոց վերնախավի գիտակցված 
ու համարձակ որոշումների հետևանքով:

Ազգային ինքնության հենասյուները

Համաշխարհային պատմության մեջ սակավաթիվ են այն էթնոսները, որոնք 
ձևավորվել ու զարգացել են տարբեր մշակույթների խաչուղիներում`կարողանալով 
պահպանել իրենց ինքնակայությունը: Որպես համանման օրինակ, մեր կարծիքով, 
կարելի է նշել թերևս կորեացիներին, որոնք դարերի ընթացքում ենթարկվել են երեք 

14 Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն (թարգմանությունը, ներածությունը և ծանոթագրություններն 
ակադեմիկոս Ստ. Մալխասյանցի), Երևան, Հայաստան հրատարակչություն, 1968 թ., էջ 299։
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մշակույթների ներգործությանը` ճապոնական, չինական և ռուսաստանյան, սակայն 
կարողացել են պահպանել իրենց կրոնը (կորեական շամանիզմ), լեզուն և եզակի 
այբուբենը: Պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում հայերը կրել են առնվազն 
չորս հզոր քաղաքակրթությունների ազդեցությունը` եվրոպական (կաթոլիկ և բողոքական), 
ռուսաստանյան (բյուզանդական-ուղղափառ ավանդույթի ժառանգորդը), օսմանյան (դրա 
թյուրք-արաբ-սուննի ակունքներով), պարսկական (որտեղ գերիշխում է շիաիզմը): Հայոց 
հողին իրենց հետքն էին թողել բազմաթիվ ժողովուրդներ` հռոմեացիները, պարթևները, 
պարսիկները, բյուզանդացիները, թյուրքերը, մողոլները, թուրք-օսմանները, ռուսները 
(նկար 1): Բայց նրանցից ոչ մեկին չհաջողվեց ուծացնել հայերին, որոնք դարեր շարունակ 
պահպանում էին իրենց ազգային ինքնությունը, թեև տևական ժամանակաշրջանների 
ընթացքում սեփական պետականություն չեն ունեցել և ստիպված են եղել ապրելու իրենց 
պատմական հողերից հեռու:

Նկար 1. Հայերը քաղաքակրթությունների խաչմերուկում 15 

Մեր պատկերացմամբ, հայերի ազգային ինքնության հենասյուները եղել և մնում 
են քրիստոնեական հավատքն ու եկեղեցին` որպես առանձին կրոնական և կրթական 
հաստատություն, հայոց լեզուն` որպես հաղորդակցման միջոց, և այբուբենը` որպես եզակի 
մշակութային երևույթ, ընտանիքը, տոհմը, համայնքը` որպես ավանդույթներն ու գիտելիքը 
սերնդե սերունդ փոխանցելու մեխանիզմ: Այս հենասյուների շնորհիվ հայերը, որտեղ էլ 
ապրեն, տասնյոթ դար շարունակ եղել և մնում են որպես միասնական էթնոս:

Քրիստոնեության տիեզերական առաքելության մասին խոսելիս, սովորաբար 
մեջբերում են Պողոս առաքյալի խոսքը` «Այլեւս չկայ հրեայ, ոչ էլ հեթանոս… այլ՝ Քրիստոս, 
որ ամէն ինչ է ամէն բանի մէջ»: Հայերին հաջողվել է, չհերքելով մենաստվածային 

15 Քարտեզը տրամադրել է «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» բարեգործական 
հիմնադրամը:
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կրոնի այդ վերէթնիկական ուղերձը, ստեղծել ինքնուրույն Հայ առաքելական եկեղեցի, 
որը դարձավ ազգային համայնքների բարոյական առանցքը, գիտելիքների պահոցն ու 
ակունքը, լուսավորության և կրթության օջախը: Կոստան Զարյանի «Նավը լեռան վրա» 
վեպում վանականն ասում է. «Հայաստանյաց եկեղեցին հայ ժողովրդի համար է, ոչ թե 
հայ ժողովուրդը Հայաստանյաց եկեղեցու համար»16: Այս նախադասությունը խորիմաստ 
է. Հայ եկեղեցու և հայ համայնքների միջև կապը շատ ավելի սերտ է եղել, քան, ասենք, 
ֆեոդալական Եվրոպայում կաթոլիկ վանքերի ու համայնքների միջև: Հայ եկեղեցին և 
հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ հիմնականում նույնական են եղել: Անշուշտ, ոչ բոլոր 
հայերն են Հայ առաքելական եկեղեցու ծխականներ եղել: Հատկանշական է, սակայն, 
որ կաթոլիկ հայերը յուրօրինակ կերպով ընդգծում էին իրենց էթնիկ պատկանելությունը` 
իրենց անվանելով Հայ կաթոլիկ եկեղեցու ծխականներ. էթնիկական զատվածության նման 
ձգտում չի դիտվել, ասենք, ֆրանսիացի, պորտուգալացի կամ իսպանացի կաթոլիկների 
շրջանում: Նույնը վերաբերում է բողոքական հայերին և մահմեդական հայերին (այդ թվում՝ 
մահմեդականացված համշենցիներին):

Պետականության բացակայության պայմաններում Հայ եկեղեցին հանդես է եկել 
որպես ազգային համայնքի կենսակերպը կառավարող հաստատություն և ինչ-որ ժամանակ 
կատարում էր պետության որոշակի գործառույթներ` իրականացնելով, մասնավորապես, 
նաև արտաքին քաղաքականության ղեկավարումը: Եկեղեցին դարեր շարունակ մնում էր 
միակ հաստատուն ինստիտուտը, որի վրա հայերը կարող էին հենվել իրենց զարգացման 
հարցում: Այնուամենայնիվ, այն չէր կարող փոխարինել պետությանը որպես վերնախավերի 
կոնսենսուսն ապահովող լիարժեք ինստիտուտ: Զուրկ լինելով իրական պետականության 
հիմքից` եկեղեցին կարծես թե հայերին վերապահում էր խաղաղասեր քրիստոնյա 
ժողովրդի դերը, որն ապրում է Արևելքի ոչ քրիստոնյա ժողովուրդների շրջապատում, և որը, 
կրոնադավանական տարբերությունների պատճառով, չի կարող ակնկալել  հավատակից 
ժողովուրդների աջակցությունը: Դարեր շարունակ ապրելով օտար իշխանության ներքո` 
հայերը հավասարապես տիրապետում էին մայրենիին և կայսրության լեզվին, իսկ կրթված 
մարդիկ գիտեին նաև մի քանի օտար լեզու: Ընդ որում, որևէ երկրում, որտեղ բնակվում էին 
հայերը, մայրենին հաճախ շարունակում էր միմյանց հետ հաղորդակցվելու միջոց մնալ, 
նրանց «կոդային համակարգը»: Զարմանալի է ինքնին այն փաստը, որ բազմաթիվ լեզուներով 
խոսող ոչ մեծ ժողովուրդը չօգտագործեց արդեն իսկ գոյություն ունեցող այբուբեններից 
որևէ մեկը, ասենք՝ հունականը կամ լատինականը: Ընդհակառակը. հայկական այբուբենը 
ստեղծվել էր հայ մարդու կողմից և կատարում էր ազգային նշանային համակարգի դերը, 
որը թույլ էր տալիս արձանագրել գիտելիքն ու փոխանցել սերնդե-սերունդ, պահպանել 
ազգային յուրօրինակությունն ու Գրքի՝ որպես իմաստնության սուրբ աղբյուրի պաշտամունքը:

Կայուն պետական ինստիտուտներ չունեցող հասարակության մեջ հիմնական 
դերը բաժին էր ընկնում ընտանեկան-տոհմային կացութաձևին: Վերջինս ապահովում էր 
ազգային ավանդույթների, մշակույթի ու լեզվի պահպանումը, սատարում էր հայերի համար 
ընդհանուր վարքագծային մոդելների ու արժեքների փոխանցումը: Լայն իմաստով ընտանիքը 
(տոհմը) հասարակության հիմնական կառուցվածքային միավորն էր, առողջապահության, 
սոցիալական ապահովության, ապահովագրության, ֆինանսավորման, նյութական 

16 Կոստան Զարյան, Նավը լեռան վրա, Երևան, Հայպետհրատ, 1963 թ., էջ 481:
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բարիքների կուտակման, երբեմն նաև ոստիկանական վերահսկողության յուրատեսակ փակ 
համակարգ՝ չխոսելով իսկ պանդխտության մեջ ապրող ազգականներին տեղեկատվության 
փոխանցման մասին: Ընտանեկան-տոհմային կացութաձևի կարևորությունը, ի թիվս 
այլոց, բացատրվում էր նրանով, որ այն բարձրացնում էր ամբողջ համայնքի գոյատևման 
հնարավորությունը: Ամենևին պատահական չէր մասնագիտությունների ժառանգական 
բնույթը. գիտելիքներն ու հմտությունները կուտակվում ու փոխանցվում էին սերնդե-սերունդ: 
Լավագույն վարպետները, որոնց մասնագիտական հասունությունը ձեռք էր բերվում 
ընտանիքի ներսում, կարող էին կայուն եկամուտ ակնկալել և վայելել հասարակության 
հարգանքը: Առևտուրը, արհեստները, գյուղատնտեսությունը՝ հայերի տնտեսական կյանքի 
բոլոր կողմերը, կազմակերպված են եղել ընտանեկան-տոհմային սկզբունքով:

Ազգային ինքնության հենասյուները թվարկելիս կարևոր է բուն հայկական հողերի, 
ժողովրդի ինքնակայության պահպանման գործում դրանց դերի ու տեղի հիշատակումը: 
Լինելով բնակության պատմական տարածք՝ Հայկական լեռնաշխարհը, ինչպես և հայերի 
ներքին նույնականացումն այդ տարածքի հետ, անկասկած, առաջնահերթ նշանակություն 
ունեն17: Թեև հայերը բազմիցս կորցրել են ինքնիշխանությունը և ենթարկվել հետապնդումների 
հայրենի հողում, նրանք երբեք չեն լքել այն: Անգամ այն ժամանակահատվածներում, երբ 
գոյություն չի ունեցել հայկական ինքնիշխան պետություն, Հայաստանը ներկա է եղել 
քարտեզների վրա և փաստաթղթերում հիշատակվել է որպես հայերի բնակության երկիր: 
Այսպես, Հայաստանը աքեմենյան արքա Դարեհ Առաջինի (մ.թ.ա. 6-րդ դարի վերջին 
քառորդ) նշանավոր Բեհիսթունյան արձանագրության մեջ հիշատակված քսանից ավելի 
հպատակ սատրապությունների թվում է: Հայկական պետական կազմավորումների 
գրեթե բոլոր մայրաքաղաքները՝ Երվանդաշատը, Արտաշատը, Վաղարշապատը, Դվինը, 
Շիրակավանը, Բագարանը, Կարսը, Անին, Երևանը, գտնվել են անմիջապես Հայկական 
բարձրավանդակում. տարածքային առումով, որպես կանոն, դրանք իրարից բաժանում է 
երեսուն կիլոմետրից ոչ ավելի հեռավորություն: Եթե խոսում ենք «հայրենի տան» մասին, 
որի հետ կապված են սեփական ինքնիշխան պետություն ունենալու մասին հայերի 
երազանքները, ապա դա, անշուշտ, Հայկական լեռնաշխարհն ու Արարատ լեռն են։

Դրա հետ մեկտեղ, ի տարբերություն հրեաների, որոնք վտարանդիության երկու 
հազար տարիների ընթացքում չեն հրաժարվել իրենց առջև դրած նպատակից՝ վերադառնալ 
Երուսաղեմ ու վերստեղծել Տաճարը, սփյուռքահայությունը Արարատյան դաշտավայրն էթնիկ 
համախմբման համար սուրբ վայր չէր համարում: Հայոց ազգն իր Երուսաղեմը չուներ: 
Այլ կերպ ասած, բոլոր ժամանակներում և բոլոր երկրներում հայերը ձգվում էին դեպի 
իրենց եկեղեցին, խոսում էին իրենց լեզվով և պահպանում իրենց ընտանիքները, սակայն, 
դատելով ամեն ինչից, իրենց իղձերն ու ակնկալությունները չէին կապում պատմական 
հայրենիք վերադառնալու հետ: Այդուհանդերձ, հողի՝ որպես ընդհանրության հիմքի մասին 
հարցը հայ ժողովրդի ճակատագրի շուրջ հետագա քննարկումների կարևոր նյութերից է:

17 «Հայկական լեռնաշխարհ» տեղանունն առաջին անգամ գործածել է գերմանացի երկրաբան, 
բնախույզ և ճանապարհորդ, Կովկասի երկրաբանական ուսումնասիրության հիմնադիրներից մեկը՝ 
Օտտո Վիլհելմ Հերման ֆոն Աբիխը իր «Über die geologische Natur des armenischen Hochlandes» 
աշխատության մեջ (Դորպատ, 1843 թ.):
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Ավանդական արժեքները

Ինքնության նշված հենասյուները պայմանավորեցին հայերի՝ որպես միասնական 
ազգի գոյատևումը և շատ հարցերում ցայսօր շարունակում են կատարել այդ դերը: 
Այդ հենասյուներն էին, որ օգնեցին հայերին չձուլվելու (նույնիսկ ինքիշխանության 
բացակայության պայմաններում) և չկորչելու աշխարհի ժողովուրդների բազմազանության 
մեջ, պատմական հայրենիքից հեռու: Սակայն դա այդ հենասյուների մատուցած միակ բարի 
ծառայությունը չէ: Մենք կարծում ենք, որ այդ հիմքի վրա են ձևավորվել այն արժեքները, 
որոնք, ըստ մեզ, վճռորոշ դերակատարություն են ունեցել հայ ժողովրդի գոյատևման 
հարցում: 

Նախ և առաջ, դա հայերի շրջանում լայնորեն տարածված հարգանքն է լուսավորյալ 
մարդկանց նկատմամբ և կրթության անառարկելի հեղինակությունը, որոնք, ինչպես ցույց 
կտանք ստորև, մրցունակության ակունք են դարձել ազգի բազմաթիվ ներկայացուցիչների 
համար: Հայկական ընտանիքներում բոլոր ժամանակներում ծնողների հիմնական 
ձգտումը եղել է երեխաներին հնարավորինս լավագույն կրթություն տալը: Պատկառանքը 
կրթվածության նկատմամբ, Գրքի սրբացումը, վանքերին կից համալսարանների բացումը, 
որոնք սերնդե-սերունդ գիտելիք էին փոխանցում. այդ ամենը, կարծես, ամփոփված է 
հայերեն առաջին նախադասության մեջ՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ…»։

Երկրորդը հարգանքն է աշխատանքի, մասնագիտական վարպետության նկատմամբ: 
Հնուց ի վեր աշխարհում բարձր են գնահատվել հայ ոսկերիչները, ճարտարապետները, 
ինժեներները, բժիշկները, իրավաբանները, գիտնականները, արհեստավորները: Հայ 
մասնագետների բարձր արհեստավարժությունն ու մրցունակությունը նրանց թույլ են տվել 
վերապրել օտար միջավայրում, վերահաս սպառնալիքի դեպքում օպերատիվ կերպով 
փոխել բնակավայրը՝ հաջողությամբ հարմարվելով ավելի բարենպաստ իրավիճակին, և 
շարունակել պահանջված մնալ աշխարհի տարբեր երկրներում:

Երրորդը որևէ միջնորդի համար անհրաժեշտ հեղինակության, համբավի դերն 
է: Արտաքին աշխարհի ներկայացուցիչների հետ պայմանավորվելու և ձեռք բերված 
պայմանավորվածությունները պահպանելու, «յուրայիններին» և «օտարներին» լսելու ու 
հասկանալու ունակությունը, ինչպես նաև հայառատ առաջին գրության մեջ իր արտացոլումը 
գտածը («…իմանալ զբանս հանճարոյ») կանխորոշեցին հեղինակության գործոնի հատուկ 
նշանակությունը բազմաթիվ հայերի գիտակցության մեջ: Բնական է, որ սա ազդում էր 
այն ժողովուրդների կողմից հայերի ընկալման վրա, որոնց հետ նրանք հարաբերվում 
էին. ժամանակի ընթացքում այդ ժողովուրդները վարժվում էին հայերի մեջ օգտակար և 
ցանկալի միջնորդներ տեսնելուն: 

Չորրորդը անկախության ձգտումն է: Սեփական հողի վրա սեփական օրենքներով 
ապրելու հայերի ցանկության մասին են վկայում նրանց անդուլ պայքարը հանուն 
անկախության և կորցրած քաղաքական ինքնիշխանությունը վերականգնելու բազմաթիվ 
փորձերը: 
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Հասարակության մեջ ավանդական արժեքների նշանակությունը մշտապես կարևոր 
է եղել և շարունակում է մնալ այդպիսին, թեև ենթարկվում է փոփոխությունների: Հետագա 
գլուխներում մենք կտեսնենք, թե ինչպես է ընթացել և ինչպես է ընթանում այդ գործընթացը 
մեր օրերում:

Մենք կանգ առանք հայ ժողովրդի ինքնության հենասյուների և ավանդական 
արժեքների նկարագրության վրա, քանի որ անհրաժեշտ ենք համարում ճշտել մեր ներկայի 
ու ապագայի քննարկման ելակետը: Ստորև կշարունակենք վերադառնալ այդ թեմային՝ ցույց 
տալով, թե ինչպես է հայոց ազգի ոչ նյութական հարստությունը օգնել նրան վերապրելու 
և հաջողության հասնելու անցյալում և ինչպես կարող է օգնել 21-րդ դարում զարգացման 
մոդելների որոնումներում:

Կացութակերպի պատմական ձևերը 

Հայ ժողովուրդն ավելի քան 1600 տարի իր վաղնջական հողում ապրել է օտար 
կայսրությունների իշխանության ներքո, մշտապես պայքարել է անկախության համար, 
ժամանակ առ ժամանակ վերականգնել է այն, սակայն ամեն անգամ կրկին կորցրել է: 
7-րդ դարից ի վեր հայերը, ստիպված կամ ինքնակամ լքելով հայրենիքը, Հայկական 
լեռնաշխարհից նշանակալի հեռավորության վրա ստեղծում էին սփյուռքյան համայնքներ: 
Ուսումնասիրելով այդ միգրացիոն հոսքերի հետագծերը՝ նկատում ենք, որ սփյուռքահայ 
համայնքները հատկապես մեծ խտության հասան Ստամբուլում, Թիֆլիսում, Բաքվում, 
Սպահանում, Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում:

Նկար 2-ում ներկայացված են հայերի միգրացիայի հիմնական հոսքերը (7-19-րդ դարերում).

 > Արևմտաեվրոպական հոսք՝ Ստամբուլ – Վենետիկ և միջերկրածովյան ավազան – 
Վիեննա – Փարիզ – Ամստերդամ – Լոնդոն – Մանչեստեր,

 > Արևելաեվրոպական հոսք՝ Ղրիմ – Արևմտյան Ուկրաինա – Լեհաստան – Բուլղարիա– 
Ռումինիա,

 > Հյուսիսային հոսք՝ Թիֆլիս – Վլադիկավկազ – Պյատիգորսկ – Կրասնոդար – Դոնի 
Ռոստով – Մոսկվա – Սանկտ Պետերբուրգ,

> Մերձավորարևելյան և աֆրիկյան հոսք՝ Հալեպ – Բեյրութ – Երուսաղեմ –  Ալեքսանդրիա– 
Կահիրե - Ադիս Աբեբա,

> Միջինասիական հոսք՝ Շուշի – Բաքու – Աշխաբադ – Բուխարա – Սամարղանդ – 
Տաշքենդ, 

> Արևելասիական հոսք՝ Հին Ջուղա – Սպահան – Մումբայ – Կալկաթա – Սինգապուր– 
Հոնկոնգ: 
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Տրամաբանական կլիներ ենթադրել, որ նման ինտենսիվ միգրացիան, ինչպես նաև 
Միջնադարում և Նոր ժամանակաշրջանում այլացեղ տիրակալների իշխանության ներքո 
ապրելը պետք է որ հանգեցնեին հայ էթնոսի եթե ոչ լիակատար ուծացմանը, ապա աշխարհում 
նրա ներկայության նշանակալի կրճատմանը: Դա, սակայն, տեղի չունեցավ՝ շնորհիվ հայ 
ժողովրդի կացութակերպի որոշակի պատմական ձևերի: Դիտարկենք այն հիմնական 
ձևերը, որոնք հայերին օգնեցին ոչ միայն գոյություն պահպանելու, այլև որոշակի պահերի 
հասնելու բարօրության՝ ազդելով համաշխարհային քաղաքակրթական գործընթացների 
վրա: Դրանք են՝ բուֆերային երկիր, ինքնիշխան պետություն, համաշխարհային ցանց, 
սփյուռքյան համայնքներ, էթնիկ փոքրամասնություն կայսրությունների կազմում:

Բուֆերային երկիր
387 թվականին ինքնիշխանությունը կորցնելուց հետո Մեծ Հայքը երեք դար շարունակ 

բաժանված մնաց Արևելահռոմեական կայսրության և Սասանյան Պարսկաստանի միջև: 
Փաստորեն, այդ ժամանակ և՛ Արևելյան, և՛ Արևմտյան Հայաստանները «կայսրության 
ծայրամասեր» էին: Բայց 7-րդ դարում իրավիճակը փոխվեց: Սկսվեց համաշխարհային 
պատմության նոր փուլ՝ իսլամի կազմավորումը և դրան հետևած արաբական 
ծավալապաշտությունը: Հայաստանին վիճակված էր մի քանի դարով վերածվել երկու 
հզոր տերությունների՝ Բյուզանդիայի և Խալիֆայության դիմակայության թատերաբեմի: 
Հակառակորդների ուժերը որոշ ժամանակ հավասար էին, և 7-րդ դարի կեսերից 
Հայաստանում հաստատվեց հարաբերական խաղաղության ու հանդուրժողականության 
ռեժիմ, որը պահպանվեց մինչև 8-րդ դարի սկիզբը: Առաջացավ կացութակերպի յուրահատուկ 
ձև, որը կարելի է անվանել «բուֆերային երկիր». Հայաստանի այդ կարգավիճակը 
բավարարում էր հակամարտող երկու կողմերին և հետ պահում ռազմական ուղղակի 
բախումից: Երկրի կենսունակությունն այդ ժամանակ ապահովվում էր, մի կողմից՝ 

18  Քարտեզը տրամադրել է «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» բարեգործական 
հիմնադրամը: 

Բ�լղարիա
Թբիլիսի

Սանկտ Պետերբ�րգ

Մոսկվա

Ռոստով
Կրասնոդար

Պյատիգորսկ
Վլադիկավկազ

Բաք�

Աշխաբադ
Սամարքանդ

Տաշքենդ

Երևան

Սպահան

Հալեպ
Բեյր�թ

Եր�սաղեմԱլեքսանդրիա

Կահիրե

Եթովպիա

Էսվաթինի

Մ�մբայ

Կալկաթա

Սինգապ�ր

Հոնկոնգ

Ղրիմ

Արևմտ.
Ուկրաինա

Կրակով
Ամստերդամ

Բրյ�սել

ՇվեյցարիաՓարիզ
Վիեննա

Վենետիկ
Ֆլորենցիա

Հռոմ

Ստամբ�լ

Լոնդոն

Մանչեսթեր

Ռ�մինիա
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արտաքին սպառնալիքի դեմ համախմբվելու և զենքը ձեռքին, անձնուրաց կերպով 
անկախությունը պաշտպանելու հայերի պատրաստակամությամբ, մյուս կողմից՝  ավելի 
զորեղ հակառակորդի հետ հաջող բանակցություններ վարելու հմուտ ունակությամբ, 
որին տիրապետում էր տեղական վերնախավը՝ այսպիսով պահպանելով սեփական 
հավատքը և դրանով իսկ՝ ինքնությունը: Եթե վերահսկվող տարածքների բնակչությանը 
կրոնական-գաղափարախոսական միասնություն պարտադրելու Բյուզանդիայի փորձերը 
հարուցեցին հայերի բուռն դիմադրությունը,  ապա արաբական նվաճողները համաձայնեցին 
հպատակեցված տարածքում կրոնական հանդուրժողականություն պահպանել: Հայոց 
հավատքի պահպանումն էր, որ առանցքային դեր ունեցավ երկրի զարգացման ուղղությունը 
բյուզանդամետից արաբամետով փոխարինելու մասին հայ վերնախավի որոշման կայացման 
գործում։

Այսպիսով, հզոր հակառակորդ հարևանների միջև միջնորդի դեր կատարելով, 
հայերը կարողացան համեմատաբար բարեհաջող կյանք վարել հայրենի հողում՝ սեփական 
օրենքներով, թեև պատմական այդ ժամանակահատվածը կարճ տևեց: Հարկ է նշել, որ 
գոյության նմանօրինակ ռեժիմը՝ երկու կայսրություններին Հայաստանի տարածքում 
իրենց շահերը համաձայնեցնելու հնարավորության ընձեռումը, հայերին թույլ էր տալիս 
պահպանել իրենց ինքնությունը: Հայ ժողովրդի ներկայի և ապագայի հետագա քննարկման 
համատեքստում այս փաստը, մեր կարծիքով, նշանակալի է և հույժ արժեքավոր:

Բուֆերային երկիրը պահպանում էր իր կայունությունը, քանի դեռ երկու կայսրությունները 
բավականաչափ ուժեղ էին և խուսափում էին ուղղակի բախումից: Բյուզանդիայի թուլացմանն 
ու Խալիֆայության հզորացմանը զուգընթաց՝ Հայաստանի այդ դերն ավարտվեց: Կրկին, 
ինչպես պատմության ընթացքում քանիցս պատահել էր, հայերի մի մասը ստիպված 
եղավ հեռանալ պատմական իր հողից: Տեղում մնացածները շարունակեցին զենքը 
ձեռքին պայքարել անկախության համար: Հայաստանի գոյությունը որպես «բուֆեր», որը 
բաժանում էր հզոր տերությունները, հարաբերականորեն կարճատև եղավ: Դա, սակայն, 
չի նշանակում, որ պատմական գոյության նման ձևից չի կարելի ուսանելի դասեր առնել: 

Պատմական տեղեկանք

Իսլամի ամրապնդումը 7-րդ դարում և դրան հետևած ընդարձակ Արաբական 
խալիֆայության ձևավորումը ընդլայնում են համաշխարհային դիմակայությունների 
աշխարհագրությունը: Արաբների առաջին ներխուժումը հայկական հողեր տեղի է ունենում 
639-640 թվականներին: Արաբներին հաջողվում է գրավել Դվինը՝ Պարսկահայաստանի 
կենտրոնը, որտեղ գտնվում էր Հայ եկեղեցու առաջնորդ կաթողիկոսի նստավայրը, բայց 
642 թվականին Երևանի բերդի պատերի տակ նրանք պարտություն են կրում: Հայերի 
հաջողված դիմադրությունը մեծապես պայմանավորեց իրադարձությունների հետագա 
ընթացքը և նպաստեց նվաճված տարածքներում կառավարման համեմատաբար 
մեղմ ռեժիմի հաստատմանը: Մինչև 7-րդ դարի կեսերն արաբները հպատակեցրին 
Լևանտը, Պարսկաստանը, Միջագետքը, Միջերկրածովյան տարածաշրջանի արևելքը, 
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Կենտրոնական Ասիայի արևմտյան շրջանները և Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքը՝ գրաված 
հողերում տարածելով նոր կրոնը: Այսպիսով, Հայաստանը հայտնվեց մահմեդական 
շրջապատում. չհաշված մասնատված Վրաստանը՝ միակ քրիստոնյա հարևան 
տերությունը  մնաց Բյուզանդիան:

Խալիֆայության հզորացման պայմաններում այն ժամանակվա բյուզանդական 
կայսր Կոնստանդ Բ-ն փորձեց իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում 
հասնել եկեղեցական միասնության: 648 թվականի Դվինի եկեղեցական ժողովում 
կաթողիկոս Ներսես Գ Տայեցին և զորավար, իշխան Թեոդորոս Ռշտունին մերժեցին 
կայսեր և Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Պյուրոսի առաջարկը՝ ընդունել Քաղկեդոնի 
ժողովի դոգմաները. «Արդ՝ մենք ունենք ոչ թե ավելի նորերի կողմից սահմանված 
հավատ, այլ ինչպես որ ընդունեցինք սուրբ առաքյալներից մեր հայրապետ սուրբ 
Գրիգորի միջոցով, որը վարդապետեց Տրդատ արքային ու Հայոց աշխարհի 
իշխաններին Կոնստանդիանոսից գրեթե երեսուն տարի առաջ»19: Հայաստանն այդ 
ժամանակաշրջանում պաշտոնապես ենթակա էր Բյուզանդիային, և նման պատասխանը 
զայրացրեց կայսրին: 652 թվականին Կոնստանդ Երկրորդը ներխուժեց երկիր և 
Ներսես Գ-ին հարկադրեց Դվինի եկեղեցում կիրակնօրյա պատարագը մատուցել 
հունական ծեսով:

 Այդ լուրը Հայաստանով մեկ հակաբյուզանդական տրամադրությունների 
հզոր ալիք առաջացրեց, և ի հայտ եկան Խալիֆայության հետ ազգային վերնախավի 
մերձեցման նախադրյալներ: 652 թվականին Դամասկոսում կնքված պայմանագրով 
Հայաստանը ճանաչում էր խալիֆի իշխանությունը՝ փոխարենն ստանալով փաստացի 
ինքնակառավարում: Այդպիսով, Հայաստանը 7-րդ դարի կեսին դուրս եկավ Բյուզանդիայի 
ենթակայությունից: Հայոց ռազմաքաղաքական վերնախավի էական հատվածը չէր 
թաքցնում իր արաբամետ կողմնորոշումը՝ Խալիֆայության մեջ տեսնելով այն ուժը, որը 
կարող էր դիմակայել հայկական հողերի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու 
և այդտեղ հունական ուղղափառություն հաստատելու Կոստանդնուպոլսի ձգտմանը:

7-րդ դարի երկրորդ կեսում Հայաստանը, տիրապետելով ինքնուրույնության 
որոշակի տարրերի, իրենից ներկայացնում էր մի բուֆերային երկիր՝ առանց հստակորեն 
նշված ու վճռված սահմանների, և իր այդ կարգավիճակով նվազագույնի հասցրեց 
Բյուզանդիայի ու Խալիֆայության միջև ուղղակի ռազմական բախման սպառնալիքը: 
Այդպիսի իրավիճակը բավարարում էր և՛ Կոստանդնուպոլսին, և՛ Դամասկոսին՝ 
նրանց ընձեռելով միջնորդավորված պատերազմ վարելու հնարավորություն: Դրանով 
է բացատրվում 7-րդ դարի երկրորդ կեսին երկրում հաստատված հարաբերական 
հանգստությունը: Խալիֆայության հարաբերական կրոնական հանդուրժողականության 
վկայություններից է Հայոց կաթողիկոսի կողմից Զվարթնոցի տաճարի օծումը 
բյուզանդական կայսրի ներկայությամբ:

19  Սեբեոս, Պատմություն, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան, 2004 թ.։
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Հայերի կողմից իրենց հավատքի պաշտպանության ժամանակագրությունը 
հարուստ է սքանչելի օրինակներով: Վկայություն է պահպանվել զորավար Սուրհանի 
կյանքի մասին, որը մարմնավորել է իր դարաշրջանի հակասությունները: Ծնունդով 
պարսիկ Սուրհանը հայ քրիստոնեություն ընդունած արաբական զորավար էր: 
Արարատյան դաշտավայրում նա ծանոթացել էր քրիստոնյաների հետ, սիրահարվել 
էր հայ աղջկա և որոշել հավատափոխ լինել: Արաբ զորականի ցուցադրական 
անցումը Հայ առաքելական եկեղեցու գիրկը՝ վկայում է, որ 7-րդ դարի երկրորդ կեսին 
Խալիֆայությունում Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը բավականաչափ բարյացակամ 
էր: Այն ժամանակ, երբ բռնի մահմեդականացվում էր քաղաքակիրթ աշխարհի մի 
զգալի հատվածը, Հայաստանում, կարելի է ասել՝ խալիֆի քթի տակ, ամենաբարձր 
մակարդակով, հայ կրոնական ու ռազմական ղեկավարների մասնակցությամբ 
կատարվում էր մահմեդականի, այն էլ՝ արաբ զորավարի մկրտության արարողություն:

8-րդ դարասկզբին ուժերի հավասարակշռությունը խախտվեց հօգուտ 
Խալիֆայության, և իրավիճակը բարդացավ: 8-րդ դարում արաբ իշխանությունները 
դաժանագույն կեղեքման ռեժիմ հաստատեցին ամբողջ Հայաստանում: Պատմիչ 
Ղեւոնդը գրել է. «Սա [Աբդլան] նախ և առաջ ելավ Հայոց աշխարհը, բազում վշտերով 
ու նեղությամբ ամենքին տանջեց և չքավոր տնանկության հասցրեց, հարկ պահանջելով 
մինչև իսկ մեռյալներից: Որբերի ու այրիների բազմությունը չարալլուկ տառապեցնում 
էր խոշտանգումներով, այպանելի խարազանումներով և գանահարությամբ չարչարում 
էր քահանաներին ու աստվածային խորանի պաշտոնյաներին... Խոշտանգում 
էր և երկրի բնակիչներին բռնագույն և դառն հարկապահանջությամբ: Ըստ գլխի 
առնելով բազում արծաթ զուզե`ամենքի պարանոցին կապարե կնիք էր դնում: 
Իսկ նախարարական տոհմերը կամա թե ակամա ընծաներ էին տալիս` ձիեր, 
ջորիներ, պատվական հանդերձներ, ինչպես նաև ոսկու ու արծաթի գանձեր, որպեսզի 
կարողանային լցնել վիշապի բերանը, որը հարձակվում էր երկիրն ապականելու»20: 
Բարձրացավ խռովությունների այնպիսի ալիք, որը համեմատելի էր իսկական 
ազգային-ազատագրական պատերազմի հետ: Տագնապալի մակարդակի էր հասել 
արտագաղթը. իրական էր թվում վաղնջական հայկական հողում բնակչության էթնիկ 
կազմի սկզբունքային փոփոխության հեռանկարը: Հայերի գաղթը Բյուզանդիա նոր 
թափ ստացավ ծագումով հայ կայսր Վարդան Փիլիպպիկոսի գահ բարձրանալուց 
հետո: Այդուհանդերձ, նրանց մեծամասնությունը մնաց հայրենիքում և ներգրավված 
էր պայքարի նոր փուլում, որը ղեկավարում էր Բագրատունիների դինաստիան, իսկ 
որոշակի թվով հայեր տեղափոխվեցին Կիլիկիա: 

Պատմական տեղեկանքը պատրաստվել է լրագրող, պատմաբան, գրող Ա. Ղազինյանի 
տրամադրած նյութի հիման վրա:

 

20    Ղևոնդ, Պատմություն, գրաբարից թարգմանությունը Արամ Տեր-Ղևոնդյանի, «Սովետական գրող» 
հրատարակչություն, Երևան, 1982 թ., էջ 104-105: 
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Ինքնիշխան պետություն
Մի կողմից՝ Խալիֆայության իշխանության ներքո մեկդարյա գոյությունից հետո, 

իսկ մյուս կողմից՝ Բյուզանդիայի մշտական ճնշման պայմաններում ինքնիշխանության 
վերականգնումը հայ ժողովրդի հաստատակամ զինված պայքարի արգասիքն էր: Հայերն 
օգտվեցին հակամարտող կողմերի դիրքերի թուլացումից և հայրենի հողերը միավորեցին 
ազգային միանձնյա ղեկավարության ներքո: 885 թվականին Աշոտ Ա Բագրատունուն 
և կաթողիկոս Զաքարիա Ձագեցուն հաջողվեց հասնել հայոց անկախ թագավորության 
ճանաչմանը կայսր Վասիլ Ա-ի և խալիֆ Ալ Մութամիդի կողմից: 

Անիի թագավորության գոյությունը համեմատաբար կարճատև է եղել՝ ընդամենը 160 
տարի, բայց այդ ժամանակաշրջանը պատմության մեջ մտել է որպես Հայոց Ոսկեդար, 
որպես աննախադեպ ժողովրդագրական աճի, տնտեսական վերելքի, գիտության ու 
մշակույթի բուռն զարգացման ժամանակաշրջան: Ազգի նույնպիսի սրընթաց զարգացում 
կդիտվի միայն Խորհրդային Հայաստանում: Իրարից տասնմեկ դարով բաժանված 
այս երկու օրինակները վկայում են, թե որքան բարձր է հայ ժողովրդի վերածնվելու 
ունակությունը. հարաբերական կայունության պայմաններում ազգն սկսում է արագորեն 
լրացնել ժողովրդագրական կորուստները և առաջընթաց ապրել:

 Ինքնիշխան պետության փխրուն ու կարճատև լինելու գործում գլխավոր դերը 
կատարեցին կուտակված ներքին հակասությունները: Հայոց գահի համար պայքարը, որ 
միմյանց միջև մղում էին դինաստիայի տարբեր ճյուղերը, հանգեցրեց բարոյապես քայքայված 
վերնախավի պառակտմանը: Անհատապաշտությունը, համաձայնության գալու ցանկության 
բացակայությունն ու անկարողությունը վերնախավը բաժանեցին երկու թշնամական 
ճամբարների, որոնք չկարողացան համաձայնեցված կերպով ընտրել զարգացման այնպիսի 
ուղղություն, որը հնարավորություն կտար պահպանելու ազգային ինքնիշխանությունը: 
Աստիճանական անկման կարևոր գործոններից էր նաև այն հանգամանքը, որ հայկական 
պետության մեջ եկեղեցին վերածվեց խոշոր հողատեր ֆեոդալի և սկսեց կորցնել դարեր 
շարունակ վայելած իր բարոյական հեղինակությունը: Հոգևոր և աշխարհիկ վերնախավերի 
օտարացումը ժողովրդից հանգեցրեց մի շարք գյուղացիական ապստամբությունների:

Այսպիսով, ինքնիշխան պետության կործանման հիմնական պատճառը ստեղծված 
իրավիճակը պահպանելու վերնախավերի ձգտումն էր՝ նյութական բարիքների կուտակման 
և իրենց իշխանության պահպանման սիրույն։ 

Ինքնիշխանության կորուստը հանգեցրեց նրան, որ հայերը սկսեցին հերթական 
անգամ հեռանալ իրենց պատմական հողից՝ օտարության մեջ անվտանգ ապաստան 
որոնելու համար: Մնացողները շարունակում էին դժվարին գոյապայքարը:
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Պատմական տեղեկանք

Բագրատուների դինաստիան (9-11 դարեր) ձգտում էր միավորել բուն հայկական 
հողերը, ուստի վերականգնեց հին հայկական պետության անվանումը՝ Մեծ Հայք: 
Դինաստիայի հիմնադիր Աշոտ Ա Մեծը կարողացավ ոչ միայն լուծել այդ խնդիրը, 
այլև իր տիրույթներին միացնել նաև արևելյան Վրաստանն ու Կովկասյան Ալբանիան: 

Ստեփանոս Տարոնցու վկայությամբ, Անիի թագավոր Աբաս Ա-ն «խաղաղություն ու 
բարեկեցություն հաստատեց հայոց հողում»21: Նա անշեղ պայքար էր մղում աշխարհիկ 
իշխանությունը կենտրոնացնելու համար, ջանում էր եկեղեցու շահերը ստորադասել 
այդ իշխանությանը: 989 թվականին իշխանությունն անցավ արքայից արքա տիտղոսն 
ընդունած Գագիկ Ա-ին: Նրա գահակալության տարիները համարվում են Անիի 
թագավորության առավելագույն ծաղկման ժամանակաշրջանը: Մշակութային վերելքը 
հատկապես նկատելի էր Անիում՝ երկրի քաղաքական և տնտեսական կենտրոնում, 
որն անվանում էին «քառասուն դարպասների և հազար ու մի եկեղեցիների» քաղաք: 
Ճարտարապետությունը, որմնանկարչությունը, դեկորատիվ-կիրառական արվեստը 
ծաղկում էին նաև վասալ պետություններում:

Բագրատունիները նպաստել են հայ մատենագրության և դպրության հնագույն 
ավանդույթների զարգացմանը լուսավորության կենտրոններում՝ Տաթևի, Սևանավանքի, 
Հաղպատի և Սանահինի վանքերում: Այդ ժամանակաշրջանում ստեղծագործում էին 
գիտնական պատմագիրները, փիլիսոփաները, աստվածաբաններն ու բանաստեղծները: 
Վերելք էին ապրում ձեռագիր մատյանների ու դրանց ծաղկման արվեստը, մաթեմատիկան 
և բժշկագիտությունը:

Բագրատունիների օրոք Հայաստանը վերածվեց համաշխարհային նշանակության 
առևտրական կենտրոնի, որտեղ խաչվում էին մի քանի կարևորագույն տարանցիկ 
ճանապարհներ: Առևտրի և արհեստների ծաղկումը նպաստում էր քաղաքների 
արագ աճին, որտեղ արտադրվում էին կերպասեղեն, գորգեր, ջնարակված սպասք, 
հախճապակի և մետաղյա իրեր: Անին դարձել էր աշխարհի խոշորագույն քաղաքներից 
մեկը, որտեղ ապրում էր շուրջ հարյուր հազար մարդ: Դվինն արտահանում էր կարմիր 
ներկ, որը պատրաստում էին որդան կարմիրից: 10-րդ դարի արաբ աշխարհագրագետ 
Իբն Հաուքալը գրում է. «Մերանդում, Թեբրիզում, Դաբիլում (արաբներն այդպես էին 
անվանում Դվինը) և Հայաստանի մարզերում պատրաստվում են հայկական թամբեր 
ու գորգեր… այդպիսիք շատ քիչ կան բոլոր երկրներում, որ գործվածքի մշակումը նման 
լինի հայկականին»22: Հայաստանը հայտնի էր նաև իր գլխաշորերով, նախշազարդ 
ծածկոցներով ու շալերով: Պահպանելով լայն տնտեսական կապեր՝ երկիրը ներգրավված 
էր ինչպես Խալիֆայության ու Բյուզանդիայի, այնպես էլ սեփական արտադրության 

21 Ստեփանոս Տարոնեցի Ասողիկ, «Պատմություն Տիեզերական», Հայ ժողովրդի պատմության 
քրեստոմատիա, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 1981 թ.:

22 Մեջբերումն՝ ըստ Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане; VIII. Мас'уди // 
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, Вып. 38, Тифлис, Упр. Кавказского 
учебного окр., 1908 г.:
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ապրանքների աշխույժ առևտրում: Արաբ պատմաբանների ու աշխարհագրագետների 
հաղորդումների համաձայն, Հայաստանն արտահանում էր ցորեն ու փայտանյութ, 
ինչպես նաև Վանա լճի ձուկը։ 

Ռազմավարական ռեսուրսները՝ հողն ու ոռոգման ջրանցքները, պատկանում էին 
թագավորներին, իշխաններին և նրանց վասալներին: Խոշոր հողատեր էր եկեղեցին: 
Տաթևի վանքը, օրինակ, 47 գյուղի սեփականատեր էր: 910-ական թվականներին 
բարդ քաղաքական իրավիճակում ձևավորված հակաֆեոդալական գյուղացիական 
լայն շարժումն ընդգրկել էր ամբողջ Արարատյան շրջանը: 930 թվականից սկսած 
գյուղացիական ապստամբություններն է՛լ ավելի մեծ թափ ստացան: 

10-րդ դարի երկրորդ կեսում Բյուզանդիայի նվաճողական քաղաքականությունը 
և արևելյան ուղղությամբ առաջխաղացումը սկսեցին սպառնալ թագավորության 
անվտանգ գոյությանը: Շուտով Հայաստանը ցնցեցին մի ամբողջ շարք ներքին 
խռովություններ: 1010 թվականին Աշոտ Դ-ն չճանաչեց իր եղբոր՝ Հովհաննես-Սմբատի 
գահաժառանգման օրինական իրավունքը: Իշխանության տենչով տոգորված եղբայրն 
ապստամբեց եղբոր դեմ: Հովհաննես-Սմբատը քաղաքական մեծ սխալ թույլ տվեց՝ 
Բյուզանդիայի դեմ պատերազմում սատարելով Վրաստանի արքա Գեորգի Առաջինին: 
Պարտվելով՝ 1022 թվականին Հովհաննես-Սմբատը համաձայնեց իր մահից հետո Անիի 
թագավորությունը փոխանցել Բյուզանդիային: Կաթողիկոս Պետրոս Ա Գետադարձի 
և Բարսեղ Երկրորդ կայսեր միջև Տրապիզոնում կնքվեց մի պայմանագիր, որը 11-րդ 
դարի պատմիչ Արիստակես Լաստիվերցին անվանում է «Հայաստանի կործանման 
հրովարտակ»: Պայմանագիրը բուռն դժգոհություն հարուցեց Անիում, բայց 1041 
թվականին, երբ մահացավ Հովհաննես-Սմբատը, բյուզանդական կայսր Միքայել 
Չորրորդը պնդեց, որ արքայի կտակը կատարվի:

Հայ քաղաքական վերնախավը բաժանվեց երկու ճամբարի. կաթողիկոս Պետրոս 
Ա Գետադարձը և իշխան Սարգիս Հայկազնը բյուզանդամետ դիրք գրավեցին, մինչդեռ 
ազնվականության մյուս մասը՝ իշխան Վահրամ Պահլավունու գլխավորությամբ, 
որոշեց պաշտպանել ինքնիշխանությունը և թագավոր հռչակեց Գագիկ Բ-ին՝ Աշոտ 
Դ-ի զարմիկին: Ստանձնելով իշխանությունը՝ Գագիկ Բ-ն հրաժարվեց կատարել 
Տրապիզոնի համաձայնագրի պայմանները, և զորեղ հարևանների ռազմական 
ծավալումը շարունակվեց: Ռազմական ճանապարհով արդյունքի չհասնելով՝ Կոստանդին 
Իններորդ Մոնոմախոս կայսրը Գագիկ Բ-ին հրավիրեց Կոստանդնուպոլիս՝ իբր 
խաղաղ բանակցությունների վարելու, և հայոց արքան ականջալուր եղավ Սարգիս 
Հայկազնի ու կաթողիկոս Պետրոս Ա Գետադարձի հորդորներին: Կոստանդնուպոլսում 
հայոց թագավորին առաջարկեցին անձնատուր լինել և թագավորությունը 
փոխանցել Բյուզանդիային: Այդ նույն ժամանակ կաթողիկոսն ու Սարգիս Հայկազնը 
Կոստանդնուպոլիս ուղարկեցին հայոց մայրաքաղաքի բանալին: 1045 թվականին 
հերթական պաշարումից հետո Անին ընկավ:
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Այս իրադարձությունների ժամանակակից Արիստակես Լաստիվերցին 
«Պատմության» մեջ գրում է.  «Իսկ երեք տարուց հետո հասավ Հայոց աշխարհի 
կյանքի վերջը, որովհետև մի տարվա ընթացքում վախճանվեցին մեր աշխարհի երկու 
թագավորներն էլ` հարազատ եղբայրներ Աշոտն ու Հովհաննեսը [Հովհաննես-Սմբատը]: 
Այդպես էլ նրանց հաստատուն աթոռը տեղից շարժվելով` այլևս չտեղակայվեց. 
իշխանները զրկվեցին իրենց հայրենի ժառանգությունից ու պանդխտեցին օտար 
երկիր. գավառները ավերվեցին ու կողոպտվեցին հույների կողմից. շինանիստ 
ավանները դարձան գազանների բնակավայր, իսկ նրանց անդաստանները` երեների 
արոտատեղի. գեղեցկատես, բարձրահարկ ու մեծամեծ տները վերածվեցին ճիվաղների 
ու հուշկապարիկների բնակարանների [և երկրի բախտը կարելի էր ողբալ], ինչպես 
ողբում են սուրբ մարգարեները Իսրայելի ամայանալը…»23:

Բագրատունիներն իրենց վարած քաղաքականությամբ նպաստեցին 
կենտրոնացված իշխանության քայքայմանը՝ այն բաժանելով արքայական տան մի քանի 
ճյուղերի միջև: Անջատողականությունն ամեն կերպ խրախուսվում էր Բյուզանդիայի 
և Խալիֆայության կողմից: Ֆեոդալական և եկեղեցական երկպառակություններն 
է՛լ ավելի թուլացրին երկիրը: 11-րդ դարում Բյուզանդիան դադարեց աջակցել Անիի 
թագավորությանը՝ գերադասելով վերջինիս հաշվին ընդլայնել իր տարածքը: «Հայոց 
ազգից ոմանք իրենց կամքով ու մատով կուրացրին իրենց աչքերը, որովհետև իրենք 
կործանեցին իրենց թագավորությունը իրենց նենգությամբ, անհնազանդությամբ և 
եղան այլ ազգերի ու թագավորների ոտքերի կոխան, ծառաներ, գերիներ, և երբ ինչ-
որ նեղություններ են վրա հասնում՝ որևէ տեղից օգնություն չգտնելով ու ճարահատ 
մնալով փախստական լինելով ճողոպրում են այստեղ-այնտեղ»24, – գրում է Առաքել 
Դավրիժեցին իր «Պատմություն» աշխատությունում:

Անիի թագավորության անկումը հարուցեց հայերի հարկադիր զանգվածային 
գաղթի նոր ալիք: Միայն Վասպուրականից Կապադովկիայում վերաբնակվածների 
թիվը 400 հազար էր: Հայերն արտագաղթում էին նաև Վրաստան և հատկապես 
Կիլիկիա: Հայոց ազգային-պետական կազմավորման մնացուկներ պահպանվեցին 
միայն Սյունիքում (Զանգեզուրում), Տաշիրում և Արցախում:

Պատմական տեղեկանքը պատրաստվել է հետևյալ նյութերի հիման վրա.  
Ստեփանոս Տարոնեցի Ասողիկ, «Պատմություն Տիեզերական»: Մեջբերումն՝ ըստ 
Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 1981 թ.: 

Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане: VIII. Мас'уди // Сборник 
материалов для описания местностей и племен Кавказа, Вып. 38. Тифлис, Упр. Кавказского 
учебного окр., 1908. 

Արիստակես Լաստիվերցի, Պատմություն, Գրաբարից թարգմանությունը Վ. Ա. Գևորգյանի, 
«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1971 թ.:

Аракел Даврижеци. Книга историй. – М.: Наука, 1973.

23 Արիստակես Լաստիվերցի, Պատմություն, գրաբարից թարգմանությունը Վ. Ա. Գևորգյանի, 
«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1971 թ., էջ 30:

24 Առաքել Դավրիժեցի, Պատմություն: Տե՛ս https://hy.wikisource.org/։
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Համաշխարհային ցանց
11-րդ դարում Անիի թագավորության անկումից և 14-րդ դարում Կիլիկիայի 

թագավորության անկումից հետո Արևելք ներթափանցած եվրոպացի վաճառականները 
հայտնաբերեցին, որ հայերը ստեղծել են միջազգային առևտրի հաջողությամբ գործող 
ցանց, որն ընդգրկում էր ժամանակակիցներին հայտնի գրեթե ամբողջ աշխարհը: Նրանք 
փաստորեն դարձան Արևելքի և Արևմուտքի միջև առևտրական կապերի առաջատար 
միջնորդներից մեկը՝ մերօրյա սոցիալական ցանցերի ի հայտ գալուց հազարավոր տարիներ 
առաջ կիրառելով այն սկզբունքները, որոնք այսօր դրված են այդ ցանցերի հիմքում: 
Ցանցային փոխգործակցությունը հայերին թույլ էր տալիս միմյանցից մեծ հեռավորության 
վրա սատարել մեկմեկու, տեղեկություններ փոխանակել՝ կապ պահպանելով ընտանիքի, 
տոհմի, համայնքի հետ: 

Մինչև 18-րդ դարի կեսերը համաշխարհային տնտեսության 80 տոկոսը կենտրոնացած 
էր Ասիայում: Որպես կապիտալի և ունեցվածքի կուտակման հիմնական աղբյուր՝ ընդհուպ 
մինչև 15-րդ դարի վերջը ինչպես Արևմուտքում (Ջենովա և Վենետիկ), այնպես էլ Արևելքում 
(Օսմանյան և Սեֆյան կայսրություններ, Մեծ մողոլների կայսրություն, Մին և Ցին 
դինաստիաների Չինաստան) ծառայում էր Մետաքսի ճանապարհը: Մերձավոր Արևելքի 
հայ բնակչությունը, չնայած սեփական պետականության բացակայությանը, հմտորեն 
օգտագործում էր աշխարհագրական իր եզակի, կարելի է ասել՝ Մետաքսի ճանապարհի 
միջակա դիրքը: Սակայն 15-րդ դարասկզբին, թյուրքական ցեղերի ներխուժումից և Միջին 
Ասիայում Լենկթեմուրի նվաճումներից հետո, Մետաքսի ճանապարհն անկում ապրեց, 
և հարստացման առօրյա աղբյուրը սպառվեց: Հարկավոր էր որոնել այլընտրանքային 
առևտրական ճանապարհներ: 

 16-17-րդ դարերում Հայաստանը վերածվեց Օսմանյան կայսրության և Սեֆյան 
պետության միջև անագորույն պատերազմների թատերաբեմի: Դրանք ուղեկցվում էին 
հայերի զանգվածային կորուստներով, իրենց պատմական տարածքներից նրանց բռնի 
տեղահանմամբ և հարկադրված գաղթով: 1604-05 թվականներին ավելի քան 250 հազար 
հայեր աքսորվեցին Պարսկաստանի խորքը. այդ ողբերգությունը, որը պատմության մեջ 
մտավ որպես Մեծ աքսոր, հանգեցրեց Արևելյան Հայաստանի անդրենածին բնակչության 
կտրուկ կրճատմանը: Այդուհանդերձ հայերը, վերաբնակվելով Նոր Ջուղայում (տե՛ս 
պատմական տեղեկանքը ստորև), կարողացան ստեղծել լայնատարած առևտրական ցանց, 
որը միավորեց աշխարհի տարբեր երկրների հայ համայնքները: Հայ վաճառականների 
համաձայնության գալու կարողությունը, նախաձեռնողականությունն ու հանդգնությունը 
նրանց թույլ տվեցին առավելագույնս օգտվել նոր իրադրությունից և, շնորհիվ տնտեսական 
զարգացման ժամանակակից բոլոր կենտրոններում իրենց ներկայության ընդլայնման, 
արագորեն կապիտալ կուտակել:

Մեր կարծիքով, համաշխարհային ցանցը գոյության եզակի ձև էր, որը նպաստեց 
ազգի գոյատևմանն ու զարգացմանը ուշ Միջնադարից մինչև Նոր ժամանակներն ընկած 
շրջանում: Պատմությանը հայտնի նման օրինակները չափազանց քիչ են: Այս երևույթի 
վերլուծությունը կարևոր ենք համարում հետևյալ երեք պատճառներով: Առաջինը, ցանցի 
գործողության սկզբունքները բանալի են՝ հասկանալու այն գործելակերպը, որի օգնությամբ 
ազգը կարող էր բարվոք ապրել անգամ ինքնիշխանության բացակայության պայմաններում: 
Երկրորդը, հայ վաճառականների կողմից այն ժամանակ ստեղծված համայնքներից մի 



31ԱՆՑՅԱԼԸ՝ ՄԻՆՉԵՎ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԸ

քանիսը այսօր ևս հայկական սփյուռքի կենտրոնացման վայրեր են: Երրորդը, ցանցային 
համագործակցության սկզբունքը հայերիս համար հրատապ է դառնում հիմա՝ 21-րդ դարում, 
ինչի մասին կխոսենք գրքի վերջին գլխում: 

Համաշխարհային ցանցը բաղկացած էր Նոր Ջուղայում գտնվող կորիզից և 
համաշխարհային քաղաքակրթության կենտրոններում կազմավորված բազմաթիվ 
հանգույցներից: Այդ ցանցն ապահովում էր շահութաբեր առևտրական գործունեություն 
աշխարհագրական վիթխարի տարածքի սահմաններում: Այդպես հայերը կարգավորեցին 
ու կիրառեցին մի մեխանիզմ, որը նրանց թույլ տվեց փոխշահավետ հարաբերություններ 
կառուցել արտաքին աշխարհի հետ և բարեհաջող ապրել իր պատմական հողերից դուրս՝ 
խուսափելով թե՛ համընդհանուր մեկուսացումից, և թե՛ ուցածումից: Փոքր-ինչ առաջ ընկնելով՝ 
նշենք, որ 17-րդ դարում Նոր Ջուղայի վաճառականների ստեղծած կամ ամրապնդած 
համայնքներից շատերը հետագայում դառնալու էին Օսմանյան ցեղասպանությունից 
փրկված հայերի հանգրվանը:

Ցավոք, կացութակերպի այս ձևը, իր ողջ նորարարական բնույթով հանդերձ, երկար 
կյանք չունեցավ՝ շուրջ 150 տարի: Դրա համեմատաբար փխրուն լինելը բացատրվում 
է առաջին հերթին արտաքին գործոններով: Բայց եթե նախկինում այդ գործոնները 
Հայաստանի հարևան հզոր կայսրությունների ագրեսիվ գործողություններն էին, ապա 
համաշխարհային ցանցի անկման նախապայմանները Մերձավոր Արևելքից հեռու տեղի 
ունեցող իրադարձություններն էին: 

Ընդհուպ մինչև 15-րդ դարը Բրիտանական կղզիները, Արևմտյան և Հյուսիսային 
Եվրոպան դեռևս Սրբազան հռոմեական կայսրության հետնաբակերն էին: Մեծ սովը, «սև 
մահի» բռնկումները, ֆեոդալական պատերազմները, գյուղացիական ապստամբությունները 
Եվրոպայի այդ ծայրամասային շրջանները հասցրին անկման ու ամայացման վիճակի: 
Սակայն Միջնադարի և Նոր ժամանակների սահմանագծին (14-րդ դարի վերջ – 15-րդ 
դարի սկիզբ) քաղաքակրթական զարգացման կենտրոնը տեղաշարժվեց նրանց կողմը: 
Մեծ աշխարհագրական հայտնագործությունների դարաշրջանը (1494 – 1610 թվականներ) 
և դրան հետևած կապիտալի սրընթաց կուտակումը կտրուկ արագացրին Անգլիայի, 
Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի, Իսպանիայի և Հոլանդիայի զարգացումը. 17-րդ դարի 
կեսերին նրանք առաջ անցան մերձավորարևելյան ու միջերկրածովյան երկրներից և 
առաջատար դիրքեր գրավեցին տնտեսության, քաղաքականության, ռազմական գործի, 
գիտության ու մշակույթի ոլորտներում:

1500-ից մինչև 1750 թվականները Արևմտյան Եվրոպայում կուտակված 
բազմաբովանդակ գիտելիքները թույլ տվեցին, որ Լուսավորության դարաշրջանում այն 
քաղաքակրթական ոստյուն կատարի և համեմատաբար կարճ ժամանակաշրջանում հետևում 
թողնի երբեմնի զորեղ Օսմանյան, Պարսկական, Մեծ մողոլների, Չինական համաշխարհային 
կայսրությունները: Գիտելիքները փոխակերպելով նորարարության՝ Արևմուտքը 17-րդ 
դարավերջին դարձավ արդյունաբերական հեղափոխության առաջամարտիկը և 
վճռականորեն առաջ սլացավ: 19-րդ դարում կապիտալիզմի զարգացումը հանգեցրեց 
ռեսուրսային բազայի որոնումների և ազդեցության ոլորտների համար պայքարի, որոնք 
վերաճեցին մի շարք գաղութային պատերազմների: Դրանից հետո էվոլյուցիոն զարգացման 
կենտրոնը տեղափոխվեց Արևմուտք և ԱՄՆ:



32

Կապիտալիզմի և տնտեսական հարաբերությունների նոր ձևերի սաղմնավորումն 
անհնարին կլիներ առանց Երեսնամյա պատերազմից և 1648 թվականին կնքված 
Վեստֆալյան հաշտությունից հետո Եվրոպայում տեղի ունեցած արմատական քաղաքական 
վերափոխումների, առանց բացարձակ միահեծանությունից խորհրդարանական 
միապետության (1688 թվականի Փառապանծ հեղափոխությունը Անգլիայում) և 
հանրապետության (1789 թվականի Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը) անցման և ավելի 
ուշ՝ նապոլեոնյան պատերազմների ավարտից հետո, առանց ազգային պետությունների 
կազմավորման: Կառավարման նոր ձևերը, որոնց շնորհիվ Արևմտյան Եվրոպայի 
պետությունները ձեռք բերեցին աննախադեպ ռազմական հզորություն և զարգացած 
իրավական այնպիսի համակարգ, որը պաշտպանում էր մասնավոր սեփականությունը 
և՛ մետրոպոլիայում, և՛ դոմինիոններում, բարեկեցության գլխապտույտ աճը, բազմաթիվ 
քաղաքական ու տնտեսական ինստիտուտների ի հայտ գալը՝ այս ամենը 20-րդ 
դարասկզբին կանխորոշեց արևմտյան աշխարհի գերակայությունը Նոր ժամանակների 
մեծ կայսրությունների նկատմամբ: Այս գործընթացների հետևանքով առաջացած 
քաղաքակրթական խզումները պահպանվել են մինչև մեր օրերը:

Հայկական ծագում ունեցող ամերիկացի տնտեսագետ Տարոն Աճեմօղլուի և 
բրիտանացի քաղաքագետ Ջեյմս Ռոբինսոնի առաջադրած ազգերի բարգավաճման 
տեսության25 համաձայն, Արևմտյան Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի սրընթաց տնտեսական վերելքը 
բացատրվում է առաջին հերթին նրանց քաղաքական և տնտեսական ինստիտուտների 
հարաճուն ներառականությամբ (ինքլյուզիվությամբ)։ Ինստիտուցիոնալ այս տեսության 
հեղինակները պնդում են, թե որքան մեծ թվով քաղաքացիներ հնարավորություն ունեն 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդելու քաղաքական գործընթացների վրա, այնքան 
ավելի ներառական են պետության քաղաքական և տնտեսական ինստիտուտները, 
հետևաբար ավելի հավանական է նաև ազգի կայուն և տևական բարգավաճումը: 
Ներառական ինստիտուտներն են, որ ստեղծում են զարգացման խթաններ, հնարավորություն 
են տալիս արժանին հատուցելու տաղանդներին ու ստեղծագործական գաղափարներին:

 Մինչ Եվրոպայում տեղի էին ունենում վերոնկարագրյալ փոփոխությունները, և 
ծնվում էին ներառական ինստիտուտները, հայերի մեծամասնությունը բնակվում էր 
աստիճանական անկում ապրող Օսմանյան և Պարսից կայսրությունների տարածքում: 
Այդ երբեմնի զորեղ կայսրությունների քաղաքական և տնտեսական ինստիտուտները, 
հակառակը, բնորոշվում էին բարձր էքստրակտիվությամբ. այլ կերպ ասած՝ գործիքներ էին, 
որոնց օգնությամբ իշխող վերնախավը վարձավճար էր կորզում իր տրամադրության տակ 
եղած նյութական և մարդկային ռեսուրսներից: Ինչպես համարում են ինստիտուցիոնալ 
տեսության հեղինակները, էքստրակտիվ ինստիտուտներով երկրները զգալիորեն քիչ 
հնարավորություններ ունեն իրական բարգավաճման համար, քանի որ այդպիսի երկրների 
քաղաքացիներին ներդրումների ու նորարարության մղող խթանները չափազանց քիչ են:

Հայ վաճառականներն ստիպված էին մրցակցել Արևմտյան Եվրոպայի առաջատար 
առևտրական ընկերությունների հետ, որոնց մեջքին կանգնած էին հզոր դրամատներ, 

25 Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсон, Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение 
власти, процветания и нищеты. – М.: АСТ. – 2015.
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ապահովագրական ընկերություններ, առաջավոր արդյունաբերություն, շուկայում գործող 
հովանավորչական օրենքներ և սեփական քաղաքացիների ֆինանսական շահերը 
պաշտպանելու համար ռազմական ուժ գործադրելու պատրաստ կառավարություններ: 
Իսկ հայերը ազգային պետություն չունեին, որը սաղմնավորվող կապիտալիզմի և 
արդյունաբերական հեղափոխության պայմաններում կարողանար ստեղծել սեփական 
ներառական ինստիտուտների ի հայտ գալու նախապայմաններ, որոնք կապահովեին 
անհրաժեշտ ռեսուրսների առավելագույն համախմբումը: Հայ վաճառականների 
համաշխարհային առևտրական ցանցը, որը կառուցված էր ընտանեկան-տոհմային 
սկզբունքով, մրցակցային պայքարում հնարավորություն չուներ դիմակայելու Արևմտյան 
Եվրոպայի նոր տնտեսական ինստիտուտներին: Նշանակություն ուներ նաև այն հանգամանքը, 
որ համաշխարհային ցանցի միջուկի՝ Նոր Ջուղայի բնակչությունը հազիվ էր գերազանցում 
30 հազարը, իսկ սեֆյան իշխանությունների կողմից կարգավորվող առևտրային իրավունքը 
դժվարություններ էր հարուցում այլազգիներին (ոչ հայերին) աշխատանքի վարձելիս՝ 
դրանով իսկ անհնարին դարձնելով ցանցի ընդլայնումը:

Համաշխարհային ցանցի անկման արտաքին մեկ այլ նախապայման էին 
քաղաքական փոփոխությունները Սեֆյան կայսրությունում. քաղաքական ինստիտուտների 
էքստրակտիվության ուժեղացումն արտահայտվում էր հարկային բեռի նշանակալի 
մեծացմամբ, ինչը կաշկանդում էր հայ վաճառականներին: Սուլթան Հուսեյն շահի 
գահակալության օրոք (1693–1722 թվականներ) կտրուկ կերպով աճեց քրիստոնյաների 
հանդեպ կրոնական անհանդուրժողականությունը, և դա հանգեցրեց նրան, որ առավել 
հարուստ վաճառականների ընտանիքները լքեցին Նոր Ջուղան: Քաղաքում մնացած հայ 
վաճառականները վերապրեցին իշխող Սեֆյան դինաստիայի անկումը և աֆղանական 
օկուպացիան, սակայն դաժան հետապնդումների ենթարկվեցին պարսից գահին բարձրացած 
Նադիր շահի կողմից, որն անչափ բարձր հարկերով խեղդում էր նրանց: 18-րդ դարի 
կեսերին, չդիմանալով ճնշմանը, նրանք գաղթեցին միջերկրածովյան երկրներ, Ռուսաստան 
և Հարավային Ասիա: Համաշխարհային ցանցի միջուկը դարավերջին այլևս գոյություն 
չուներ: Միջուկի անհետացմանն ու համաշխարհային առևտրում գերիշխող դիրքից 
նահանջին զուգընթաց սպառվեց հայ համայնքների ցանցային համագործակցության 
անհրաժեշտությունը, նվազեց նրանց համաշխարհային ազդեցությունը: Այնուամենայնիվ, 
պահպանվեցին աշխարհով մեկ սփռված համայնքները, որոնք հետագայում համալրեցին 
իրենց նախկին տունուտեղը ստիպված լքող հայերը: Այդ համայնքների փոխադարձ կապերը, 
հաճախ ազգակցական մակարդակով, նախկինի պես շարունակվում էին, բայց վերացել 
էր համատեղ գործունեությունը, որն այնքան պահանջված էր նախորդ մեկ ու կես դարում:

Պատմաբան Նիլ Ֆերգուսոնը26 վերջերս հրատարակած աշխատությունում վերլուծում 
է ցանցային կառույցների առաջացման և անկման պատճառները՝ սկսած լուսավորիչներից, 
մասոններից ու Ռոտշիլդների դրամատնից մինչև մերօրյա սոցիալական ցանցերը: Ըստ 
Ֆերգուսոնի, այդ կառույցները գոյություն են ունեցել մարդկության պատմության ողջ 
ընթացքում, սակայն հատկապես բուռն զարգացում են ապրել վերջին երեք հարյուրամյակում: 
Նա համարում է, որ վստահությունն ու հեղինակությունը ոչ միայն առանձին անհատների 

26 Niall Ferguson, The Square and the Tower: Networks, Hierarchies and the Struggle for Global Power 
(London: Allen Lane, 2017).
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և ավանդական հիերարխիկ ինստիտուտների, այլև ցանցերի մակարդակներում աշխատող 
գործոններն են: Այդ ցանցերն առաջանում են մարդկային այս կամ այն գործունեության 
և/կամ միավորող գաղափարի հիման վրա և մշտական հակամարտության մեջ են 
հիերարխիաների հետ: Հորիզոնական ցանցերի հետ դիմակայության մեջ, որպես կանոն, 
հաղթում են իշխանության ուղղահայացները: Ֆերգուսոնի այս եզրակացությունը լավագույնս 
լուսաբանում է ինքնիշխան պետության նեցուկից զուրկ Նոր Ջուղայի վաճառականների 
ցանցի ճակատագիրը:

Պատմական տեղեկանք

Հայերին Պարսկաստանում վերաբնակեցնելու մասին շահ Աբաս Առաջինի 
որոշման նախապայմանների ու դրդապատճառների շուրջ միասնական կարծիք 
գոյություն չունի Մեծ աքսորի (1603 թ.) մասին պատմագրության մեջ։ Պատմաբան 
Ռոջեր Սավորին համարում է, որ հայրենի Ջուղայից, որը գտնվում էր Արաքս գետի 
ափին (ժամանակակից Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունը Ադրբեջանի 
կազմում), հայերի վերաբնակեցումը Սպահանի ծայրամասում, որը ստացավ Նոր 
Ջուղա անվանումը, նպատակ ուներ Սեֆյան կայսրությանը ծառայեցնել աշխատասեր ու 
ձեռներեց հայ վաճառականներին: Այս մեկնաբանությանը համաձայն են Նոր Ջուղայի 
հայերի պատմությունը հետազոտող գիտնականների մեծամասնությունը՝ ներառյալ Ինա 
Բաղդյանց-ՄըքՔեյբին, որը գրում է բանավոր ոչ պաշտոնական պայմանավորվածության 
հնարավորության մասին հայ վաճառականների և շահի միջև, որը խոստացել էր 
վերաբնակվելու դեպքում պայմաններ ապահովել տնտեսական բարգավաճման համար27: 
Իտալացի ճանապարհորդ Պիետրո դելլա Վալլեի վկայությամբ, 1619 թվականին Նոր 
Ջուղայի հայ վաճառականները ստացան իրանական մետաքսի մենաշնորհային առևտրի 
իրավունք՝ հաղթելով շահ Աբասի կազմակերպած բաց աճուրդում, որին մասնակցում 
էին նաև անգլիական Օստ Ինդիան ընկերությունը և իսպանական կարմելիտների 
միաբանությունը:

Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի պրոֆեսոր Սեպուհ Դավիթ Ասլանյանը 
հանգամանորեն ուսումնասիրել է Նոր Ջուղայի վաճառականների գործունեությունը, 
որոնք Մեծ աքսորից հետո կարողացան ստեղծել ժամանակի ամենախոշոր առևտրային 
ցանցը28: Այն ներառում էր երեք մահմեդական կայսրություններ՝ Օսմանյան, Սեֆևիդյան և 
Մեծ մողոլների, ինչպես նաև Մոսկովյան թագավորությունը, Չինաստանը և եվրոպական 
հիմնական ծովային տերությունները՝ Բրիտանիան, Նիդերլանդները, Ֆրանսիան, 
Պորտուգալիան և Իսպանիան: Ցանցի միջուկը Նոր Ջուղան էր (նկար 3):

27 Ina Baghdiantz-McCabe, ‘Elites and Early Modern State-building in Safavid Iran’, Les Arméniens dans le 
commerce asiatique au début de l'ère moderne. Eds. Sushil Chaudhury, Kéram Kévonian, Paris: Éditions de 
la Maison des sciences de l'homme, 2008.

28 Sebouh David Aslanian, From the Indian Ocean to the Mediterranean: The Global Trade Networks of 
Armenian Merchants from New Julfa (University of California Press, 2011).
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Նկար 3. Նոր Ջու ղայի հայ վաճառականների առևտրական ցանցը29

Նկար 4. Համաշխարհային ցանցի հանգու յցները30  

29 Տե՛ս Sebouh David Aslanian, op.cit.։
30 Տե՛ս Sebouh David Aslanian, op.cit.։
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Ցանցի հանգույցներ ստեղծելով առաջին հերթին առևտրական գործարքների 
ապահովման համար՝ նորջուղացի վաճառականներն այդ քաղաքներում միաժամանակ 
կառուցում էին հայկական եկեղեցիներ ու տաճարներ, որոնց կից հաճախ բացվում էին 
նաև տպարաններ: Այդ հարուստ ճարտարապետական ժառանգության զգալի մասը 
պահպանվել է մինչև մեր օրերը:

Ցանցի հանգույցներն ապահովում էին երեք փոխկապակցված առևտրային հոսքերը 
(նկար 4).
Հյուսիսեվրոպական. Մոսկովյան թագավորության և Մերձբալթիկայի տարածքով 
դեպի Ամստերդամ և Լոնդոն,
Միջերկրածովյան. Հալեպով և Զմյուռնիայով դեպի Վենետիկ, Լիվորնո, Մարսել և Կադիս, 
Հնդկական. Օրմուզով դեպի Մադրաս, Կալկաթա և ապա Մանիլա: 

Ցանցի գործունեության ու զարգացման համար հիմք էին ծառայում, այսպես 
կոչված, գործընկերության մասին պայմանագրերը՝ ընկերագրերը, նույնն է, ինչ 
կոմենդացիաները (նման գործելակերպը բնորոշ էր նաև մահմեդական և վենետիկյան 
վաճառականներին): Ընկերագիրը գործընկերություն էր ենթադրում Նոր Ջուղայում 
ապրող ապահովված վաճառականի՝ տիրոջ և երիտասարդ ընկերոջ՝ գործակալի միջև, 
որը ուղևորություններ էր կատարում հեռավոր քաղաքներ և այնտեղ իրականացնում 
առևտրական գործարքներ, իսկ վերադարձին հաշվետվություն էր ներկայացնում իր 
տիրոջը: Որպես կանոն, ազգակցական կապերի վրա հիմնված նման գործընկերության 
կարևորագույն գործիքը անձնական վստահությունն էր: Սովորաբար «տիրոջ» դերում 
հանդես էր գալիս ընտանեկան կլանի գլուխը, իսկ «ընկերը» կարող էր լինել նրա որդին, 
կրտսեր եղբայրը, հորեղբորորդին կամ մեկ այլ ազգական:

Ընդլայնելով գործարքների ընդգրկումը՝ ընտանիքներից յուրաքանչյուրը 
նորանոր գործընկերային պայմանագրեր էր կնքում գործակալների հետ, որոնք արդեն 
ազգականներ չէին և ապրում էին Նոր Ջուղայից դուրս: Այդպիսի գործակալների թիվը 
կարող էր բավական մեծ լինել՝ 20-ից մինչև 100 մարդ: Չլինելով տիրոջ ընտանիքի 
անդամներ՝ նրանք, այդուհանդերձ, Նոր Ջուղայից ելած հայեր էին: Քաղաքում մնացած 
նրանց ազգականները ընկերոջ ստանձնած պարտականությունների կատարման 
յուրատեսակ երաշխիք էին և միաժամանակ, պայմանագրի գործողության ողջ ժամկետի 
ընթացքում, օգտվում էին տիրոջ հովանավորությունից: Այս կերպ ստեղծվել էր աշխարհի 
տարբեր անկյուններում գտնվող վստահելի անձանց յուրօրինակ կայուն ընկերակցություն: 
Հայ համայնքները ծավալվում ու արմատավորվում էին բնակության նոր վայրերում՝ 
երկար տարիների ընթացքում սերտ կապեր պահպանելով Նոր Ջուղայի միջուկի հետ:

Նորջուղացի վաճառականների հիմնական ոչ նյութական միջոցը նրանց 
հեղինակությունն էր, որը ձևավորվել էր հայ համանքների ներկայացուցիչների միջև 
առևտրային աշխույժ նամակագրության հիման վրա: Թղթակցությունը վարում 
էին հայոց լեզվով, որը ծառայում էր որպես տարածության վրա տեղեկությունների 
փոխանակման յուրահատուկ գաղտնագրային համակարգ: Հարկ է նշել, որ և՛ 
գործնական, և՛ աշխարհիկ, և՛ հայկական ծխերի հոգևորականների նամակագրության 
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մեջ քիչ տեղ չէին գրավում ասեկոսեներն ու բամբասանքը: Այս առումով հատկանշական 
է, որ նորջուղացիներն իրենց բարբառում բարի հեղինակության համար գործածում 
էին համբավ բառը, որի նշանակություններից մեկը հենց «ասեկոսեն» է, խոսք ու 
զրույցը: Համբավը հայ վաճառականների ցանցում վստահության ու գործընկերության 
երաշխիք էր. հեղինակության կորստին հետևում էր վտարումը ցանցից՝ ամբողջ 
աշխարհի վաճառականներին տիրոջ կամ ընկերոջ անպատվության մասին հետագա 
տեղեկացմամբ, ինչը հաճախ ստվեր էր գցում նաև նրանց ընտանիքի անդամների 
վրա: Վստահությունը բավական փխրուն, բայց միաժամանակ նաև երկարաժամկետ 
«արժետոմս» էր31: 

 Ինքնիշխան պետության բացակայության պայմաններում վաճառականները, 
հայերի շրջանում ընդունված ընտանիքի և եկեղեցու ինստիտուտներից բացի, հիմնվում 
էին նաև մի լրացուցիչ իրավական ինստիտուտի ՝ Նոր Ջուղայի վաճառականների 
ժողովի վրա, որի գոյությունն արտոնված էր սեֆյան իշխանությունների կողմից: 
Ժողովը կանոնակարգում էր վաճառականների փոխհարաբերությունները՝ վերահսկելով 
պայմանագրերի կատարումը. առևտրային պարտավորությունները չկատարելու 
համար մեղսակիրը կարող էր դատապարտվել մեկ տարվա բանտարկության կամ 
գանահարման: Ժողովի իրավազորությունը տարածվում էր միայն հայ փոքրամասնության 
ներկայացուցիչների վրա, և այդ պարագան մեծապես բացատրում է ցանցի փակ լինելն 
այլ էթնոսների համար:

Պատմական տեղեկանքը պատրաստվել է ըստ Sebouh David Aslanian, From the Indian Ocean to 
the Mediterranean: The Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa (University 
of California Press, 2011) գրքի:

Սփյուռքյան համայնքներ
Կացութակերպի այս ձևը մասամբ նման էր և՛ համաշխարհային ցանցին, և՛ կայսրության 

ծայրամասում գոյատևմանը (տես ստորև): Այդուհանդերձ, այն ուներ յուրահատկություններ, 
որոնք ինչ-որ չափով պահպանվել են նաև այսօր: Մենք այն կդիտարկենք Լեհաստանի, 
Հնդկաստանի և Սինգապուրի հայկական համայնքների օրինակներով, որոնք կազմավորվել 
են տարբեր դարաշրջաններում, գոյություն են ունեցել տարբեր սոցիալ-մշակութային 
պայմաններում և զարգացել են տարբեր ինստիտուտների ազդեցության ներքո, սակայն, 
չնայած ակնհայտ տարբերություններին, գրեթե նույն ճակատագիրն են ունեցել: 

Հարկ է նկատել, որ հայերի ելքը պատմական հայրենիքից, անկախ դրդապատճառներից, 
հաճախ ուղեկցվում էր վերաբնակվելու հրավերով, որը գալիս էր այն երկրի տիրակալներից, 
ուր նրանք գաղթում էին: Հայերի մեջ տեսնում էին հավատարիմ, ձեռներեց, ոչ ագրեսիվ 
և ընդհանուր առմամբ բարեմիտ հպատակների, բարի սամարացիների, որոնք, չնայած 
հնարավոր անհարմարություններին, շոշափելի օգուտ էին բերում: Սփյուռքյան յուրաքանչյուր 

31 Այսօր, լինելով Իրանում, տեղի բնակիչներից հաճախ ենք լսում հայ համայնքի ներկայացուցիչների 
հանդեպ իրենց վստահության մասին և հասկանում ենք, որ այդ վստահության հիմքը դրվել է դեռևս 
17-րդ դարում հայ վաճառականների կողմից:



38

համայնք նոր տեղում իր կյանքն սկսում էր հայ հոգևորական հրավիրելուց ու հոգևոր 
տաճարի կառուցումից: Տեղի եկեղեցին համայնքի կյանքի առանցքն էր, ամուր համախմբում 
էր այն, ապահովում էր հայերի ուրույն գոյությունն իրենց համար նոր սոցիալ-մշակութային 
տարածքում: Թեև ներընտանեկան և ներհամայնքային շփման լեզուն շարունակում էր 
մնալ հայերենը, ներգաղթյալներն արագորեն յուրացնում էին նաև բնակության երկրի 
լեզուն՝ ակտիվորեն ինտեգրվելով իրենց ընդունած հանրության մեջ: Նրանք չէին 
արմատավորում իրենց մշակույթը, չէին ստեղծում փակ միություններ և հաճախ տեղ էին 
զբաղեցնում իրենց հանգրվանած երկրների վերնախավերում: Սփյուռքահայերի ունեցվածքի 
կուտակման հիմնական միջոցը միջազգային առևտուրն էր, որն ապահովում էր բարձր 
եկամուտ՝ շնորհիվ լայն աշխարհագրական ընդգրկման և գործարքների մեծ ծավալի: 
17-րդ դար – 18-րդ դարի առաջին կես ժամանակահատվածում, քանի դեռ պահպանվում 
էր համաշխարհային ցանցի միջուկը, սփյուռքահայ համայնքներից շատերն ընդգրկվել 
էին դրա առևտրային ուղիների և հաստատությունների համակարգում: Ցանցի անկմամբ 
առևտրական գործունեությունը չդադարեց, սակայն դրա բնույթն ու աշխարհագրական 
ընդգրկումը ենթարկվեցին փոփոխությունների (տես պատմական տեղեկանքը):

Բոլոր երկրներում բարձր էին գնահատվում հայ վարպետները, որոնք հայտնի էին 
հմուտ արհեստավարժությամբ և նորարարական մեթոդներով: Բացի դրանից, հայերը 
կարողանում էին պայմանավորվածություններ ձեռք բերել տեղական իշխանությունների 
հետ, որոնք նրանց տրամադրում էին բացառիկ իրավունքներ և արտոնություններ՝ հարկային 
բեռի մեղմում, ինքնավարության տարրեր և այլն: Նման բարենպաստ իրավիճակը կարող 
էր պահպանվել համեմատաբար տևական ժամանակ՝ երկար տարիների և անգամ դարերի 
ընթացքում, բայց վաղ թե ուշ հայկական համայնքները կորցնում էին իրենց բացառիկ 
կարգավիճակը արտաքին այն գործոնների ազդեցության հետևանքով, որոնց վրա իրենք 
ի զորու չէին ներգործելու:

Թեև երբեմն, ինչպես օրինակ Լեհաստանում, համայնքը քայքայվում էր ներքին 
երկպառակությունների, դրա անդամների՝ միմյանց հետ համաձայնության գալու 
անկարողության, վերնախավի բարոյական անկման հետևանքով: Այդ գործընթացները 
կարող էին լինել ավելի կամ պակաս տևական, բայց անխուսափելիորեն հանգեցնում էին 
նույն արդյունքին՝ համայնքի ձուլմանը: Եվ կրկին հայերը ստիպված էին թողնել ստեղծած 
տունուտեղն ու հեռանալ նոր հայրենիք որոնելու: Նախկին տեղում մնում էր միայն համայնքի 
ուծացած հատվածը: Հազվադեպ էին սակայն այն դեպքերը, երբ հայերը վերադառնում 
էին իրենց պատմական հայրենիքը՝ Հայկական լեռնաշխարհ: Մոտավորապես նույնը, 
ցավոք, դիտվում է նաև այսօր:

Հայերը մշտապես ավելի ագրեսիվ միջավայրից տեղաշարժվում էին դեպի պակաս 
ագրեսիվ միջավայր, և նրանց բնակության վայրում ցանկացած կտրուկ փոփոխություն 
հանգեցնում էր նոր տեղաշարժի, որը, համախմբող միջուկի՝ ինքնիշխան պետության 
բացակայության պայմաններում կրում էր ոչ թե կենտրոնաձիգ, այլ տարուղղորդող բնույթ: 
Այսպես, 20-րդ դարի ողբերգական իրադարձություններից հետո սփյուռքի հայկական 
համայնքները համալրեցին և շարունակում են համալրել նորանոր փախստականներ: 
Ե՛վ սփյուռքից, և՛ այսօրվա անկախ Հայաստանից հայերի օտարացման մասին կխոսենք 
հաջորդ գլխում:
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Պատմական տեղեկանք

Լեհական թագավորություն
Գալիցիայի և Վոլինի տարածքում առաջին հայերը հայտնվել են 11-րդ դարի 

կեսի և 12-րդ դարասկզբի միջև ընկած ժամանակաշրջանում: Նրանց թվում կային 
զինվորականներ, արհեստավորներ, վաճառականներ, շինարարներ: Հայկական 
համայնքի կենտրոնը համարվում էր Լվովը: Բացի դրանից, հազարավոր հայեր 
բնակություն էին հաստատել փոքր քաղաքներում ու գյուղերում: Լվովում հայերը 1303 
թվականին (որոշ տվյալներով ավելի վաղ՝ դեռևս 1183-ին) իրենց համար եկեղեցի 
կառուցեցին: 14-րդ դարի կեսերին հայերի թիվը Լեհական թագավորությունում 
այնքան աճեց, որ Սբ. Էջմիածինն անհրաժեշտ համարեց առանձին թեմ ստեղծել և 
1364 թվականին արքեպիսկոպոս ուղարկեց Լվով: Լեհաստանում Վենետիկի դեսպանի 
տեղեկություններով, 1575 թվականին Լվովում ապրում էր 60 հայ ընտանիք, Կամենեցում՝ 
300: Զամոստյեում 1591 թվականին բնակվում էր 1302 հայ, իսկ 17-րդ դարի վերջին՝ 
204632: Ի դեմս հայերի Լեհաստանի տիրակալները տեսնում էին ոչ միայն «նվիրյալ 
հպատակների» (նրանց այդպես է կոչում Կազիմիր թագավորը 1356 թվականի հունիսի 
17-ին գրած մի նամակում), այլև որոշ դեպքերում՝ նաև վերնախավի մի հատվածի՝ 
նրանց տրամադրելով հատուկ արտոնություններ, ներառյալ ինքնակառավարում: 
Լեհ պատմաբանների կարծիքով, Լվովը և Կամենեցը ծաղկման հասան նշանակալի 
չափով նաև հայերի շնորհիվ։

15-18-րդ դարերի միջև ընկած ժամանակաշրջանում Լվովի հայերը լիովին 
վերահսկում էին Կարպատներում ոսկու և արծաթի արդյունահանումը: Նրանք այդ 
տարածաշրջանը վերածել էին ապրանքային հոսքերի խաչուղու՝ Արևելքի երկրներին 
մատակարարելով եվրոպական ապրանքները և Եվրոպա ներմուծելով համեմունքներ, 
պարսկական գորգեր ու գործվածքեղեն: Հավանաբար հենց հմուտ գործելակերպի 
շնորհիվ է, որ հայ վաճառականներին տրամադրվել էին որոշակի արտոնություններ, 
այդ թվում՝ հարկերից ձերբազատում և ոչ միայն արտաքին առևտրին, այլև Լեհաստանի 
տարածքում առևտրային գործունեությանը մասնակցելու իրավունք: 16-րդ դարում Լվովի 
երեսունութ առևտրական ընկերություններից քսաներկուսը պատկանում էին հայերին, 
իսկ 17-րդ դարում՝ արդեն գրեթե բոլորը, բացառությամբ երկուսի: Այդ ընկերությունները, 
իհարկե, համաշխարհային ցանցի մաս էին կազմում: 

1350 թվականին հայերին շնորհվեց ինքնավար կարգավիճակ. նրանք սեփական 
դատարաններ ստեղծելու և համայնքն ինքնուրույն կառավարելու իրավունք ստացան: 
Դատավարությունն իրականացվում էր Մխիթար Գոշի (12-րդ դար) Դատաստանագրքի 
հիման վրա, որը կիրարկվել էր Կիլիկիայում: Դատարանները բաղկացած էին 12 
ընտրովի ավագներից։ Քաղաքացիական օրենսգիրքը, որով նրանք ղեկավարվում 
էին, ստացել էր լեհական իշխանությունների հավանությունը: Հատուկ կարգավիճակը 
պահպանվեց մինչև 1476 թվականը, այնուհետև արտոնությունների ծավալն սկսեց 

32 Галустян Дж. О., Армяно-польские связи в XVI—XVII вв. Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII 
вв. – М., 1979. URL: http://annales.info/kavkaz/armenia/armenpol.htm (հղումը կատարվել է 20.12.2017).
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աստիճանաբար նվազել (1784 թվականին Լեհաստանի առաջին բաժանումից հետո 
դրանք ամբողջովին վերացվեցին), բայց անգամ այս պայմաններում հայ համայնքը 
չկորցրեց իր ազդեցությունը: Ինտեգրվելով լեհ հանրությանը՝ հայերն ստանում էին 
ազնվական տիտղոսներ, նշանակվում էին առանցքային պետական պաշտոնների: Նրանց 
վստահվում էին կարևոր դիվանագիտական առաքելություններ Պարսկաստանում, 
Արաբիայում, Թաթարիայում և այլ երկրներում: Հայ կամավորականները մասնակցում էին 
Լեհական թագավորության (հետագայում Ռեչ Պոսպոլիտայի) և Օսմանյան կայսրության 
միջև ռազմական բախումներին: Լեհ-հայկական կապերն այն աստիճան սերտ էին, 
որ 1696 թվականին լեհ միապետը առաջարկեց 35 հազարանոց բանակ ուղարկել 
թուրքերի դեմ՝ օգնելու, որ Օսմանյան կայսրությունում ապրող հայերը վերականգնեն 
իրենց անկախությունը:

 Կապերի ամրապնդմանը զուգընթաց, սակայն, մեծանում էր ձուլման վտանգը: 
Սկսեցին լեհականացվել հայկական անունները, ավանդական «յան» վերջավորությունը 
փոխարինվում էր լեհական «վիչ»-ով: Վարդանյանը դարձավ Վարդանովիչ, Սարգսյանը՝ 
Սարկիսովիչ և այլն: Լեհական ազդեցությունը ներթափանցեց նաև Հայ առաքելական 
եկեղեցի: Հարուստ վաճառականի 22-ամյա որդուն՝ սարկավագ Նիկոլայ (Նիգոլ) 
Տորոշևիչին շնորհվեց արքեպիսկոպոսի աստիճան: Ավելի ուշ նա նախաձեռնեց Հռոմի 
հետ միությունը, իսկ 1635 թվականին, հրաժարվելով Սբ. Էջմիածնի հետ ունեցած 
կապերից, կաթոլիկություն ընդունեց: Քսան տարուց ավելի հայերը դիմադրում էին 
կաթոլիկությանն անցնելուն՝ հազարներով լքելով Լեհաստանն ու վերաբնակվելով 
Բուլղարիայում, Ռումինիայում ու Մոլդավիայում: Տորոսևիչին պաշտոնանկ անելու 
փորձերը ձախողվեցին, քանի որ նրան պաշտպանում էր հայ վաճառականության 
վերնախավը, որի ֆինանսական շահերը սերտորեն կապված էին կաթոլիկ շրջանակների 
հետ: 1664 թվականին Վատիկանը Լեհաստան գործուղեց երկու վանականների, որոնք 
հիմնեցին հայ կաթոլիկ հոգևորականների դպրոցներ ու ճեմարաններ և, ըստ էության, 
հայ համայնքի ներսում զբաղվում էին հավատորսությամբ: Այս երկու քարոզիչների 
գալուց հարյուր տարի անց հայոց լեզուն գրեթե լիովին անհետացավ պաշտոնական 
փաստաթղթերից, իսկ գրաբարի գործածությունը սահմանափակվում էր պատարագով:

 1820 թվականին Լեհաստանում հայերն արդեն կորցրել էին իրենց ազդեցության 
մեծ մասը: Նրանց թիվը նվազել էր, Լվովում մնացել էր ընդամենը 100 ընտանիք: 
Հայերի ձուլումը վիթխարի թափ էր հավաքել: Նրանց մայրենի լեզվին վերջին հարվածը 
հասցվեց 19-րդ դարի կեսին, երբ փակվեցին հայկական դպրոցները: Այսպես ավարտվեց 
հայերի լեհականացումը:

Հնդկաստան
Համարվում է, որ  առաջին հայերը Հնդկաստանում հայտնվել են Ալեքսանդր 

Մակեդոնացու արշավանքի ժամանակ, նրա զորքի հետ միասին: Հայերի ու հնդիկների 
փոխհարաբերությունների մասին ամենավաղ հիշատակումը գտնում ենք Քսենոփոնի 
(մ.թ.ա. 4-րդ դար) «Կյուրոպեդիա»-ում: Գոյություն ունեն նաև միջնադարյան 
վկայություններ դեպի Հնդկաստան հայերի ճանապարհորդությունների մասին. 
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ամենայն հավանականությամբ, նրանք լավատեղյակ էին Հնդուստանի ցամաքային 
երթուղիներին, քաղաքական աշխարհագրությանը, սոցիալ-մշակութային միջավայրին 
և տնտեսական կյանքին: Դելիի արխիվում պահպանվել է մի փաստաթուղթ, որում 
խոսվում է հայ վաճառական-դիվանագետ Թովմա Կանեցու (Կնայ Թոմման) մասին, 
որը 780 թվականին ցամաքով հասել էր Մալաբարի ափը: Այս հարուստ վաճառականը 
կարողացել էր Մալաբարի տիրակալներին համոզել առևտրական, սոցիալական և 
կրոնական արտոնություններ տրամադրել տեղի քրիստոնյաներին: Միայն յոթ հարյուր 
տարի հետո՝ աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների դարաշրջանում էր, որ 
Վասկո դա Գաման ծովային ճանապարհով հասավ Մալաբարի ափերը: 

16-րդ դարում Մեծ մողոլների կայսրության երրորդ փադիշահ Աքբար Առաջին 
Մեծը (1556-1605 թվականներ) հայերին, որոնք օսմանյան-սեֆիրյան պատերազմների 
պատճառով լքում էին հայրենի հողերը, առաջարկեց բնակություն հաստատել իր 
մայրաքաղաք Ագրայում: Փադիշահի հրամանով հայ վաճառականներն ազատվում էին 
ներկրվող և արտահանվող ապրանքների համար հարկ վճարելուց: Նրանց թույլատրվում 
էր տեղաշարժվել Կայսրության այն շրջաններում, ուր օտարերկրացիների մուտքն 
արգելված էր: Հայերը նշանակվում էին բարձր վարչական պաշտոնների. օրինակ, 
Աքբար Մեծի օրոք Կայսրության գլխավոր դատավորը հայազգի Աբդուլ Հայն էր: 1562 
թվականին Ագրայում կառուցվեց Հնդկաստանում առաջին հայկական եկեղեցին: 19-րդ 
դարի կեսերին Ագրայի հայկական համայնքը, որն արդեն բավական մեծաթիվ էր, 
տնտեսապես բարգավաճում էր և նկատելի ազդեցություն էր վայելում:

 Աքբարի ժառանգորդները՝ Ջահանգիրը (1605–1627 թվականներ) և Շահ-
Ջահանը (1628–1658 թվականներ), նույնպես խրախուսում էին հայերի վերաբնակեցումը 
Հնդկաստանում: Առևտրական ցանցով փոխկապված հայկական համայնքներ 
առաջացան Կալկաթայում, Բոմբեյում, Մադրասում: Հայերը զբաղվում էին հիմնականում 
բրդյա գործվածքների, սաթի, վենետիկյան ապակեղենի, հայելիների, հրացանների և 
սրերի առևտրով: Հնդկաստանից նրանք արտահանում էին համեմունքներ, մարգարիտ, 
թանկարժեք քարեր և բամբակ: Նորջուղացի վաճառականները ներկայացուցչություն 
հիմնեցին Հնդկաստանի արևմտյան ափին՝ Սուրաթում, որը Կայսրության ամենակարևոր 
նավահանգիստն էր: 

16-րդ դարի վերջը Կալկաթայում հայկական առևտրի ծաղկման ժամանակաշրջան 
էր:  Սկզբնապես հայերը հաստատվում էին այդ քաղաքից ոչ հեռու գտնվող Չինսուրում, 
որտեղ կենտրոնացած էր ջուտի առևտուրը: 1697 թվականին այստեղ կառուցվեց 
եկեղեցի: Ավելի ուշ տեղափոխվելով Կալկաթա՝ այդ համայնքը դարձավ Հնդկաստանում 
խոշորագույնը: 1715 թվականին հենց հայերն էին, որ բրիտանացիներին օգնեցին 
հաստատվել Բենգալիայում և Կալկաթան վերածեցին առևտրական նոր կենտրոնի: 

 Ամալգիր Առաջինը (1658–1707 թվականներ) հայերին թույլատրեց բնակավայր 
հիմնել Մուրշիդաբադի՝ Բենգալիայի մահմեդական տիրակալների մայրաքաղաքի 
արվարձանում: Նրա հրամանագրով հայ վաճառականների ապրանքատեսակների 
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հարկը 5 տոկոսից իջեցվեց 3,5 տոկոսի: 18-րդ դարի կեսերին հայերը դարձան տեղի 
առևտրական ընկերակցության ակտիվ անդամներից: 1758 թվականին Մուրշիդաբադում 
կառուցվեց հայկական եկեղեցի:

Այնուամենայնիվ, երբ համաշխարհային ցանցի միջուկը Նոր Ջուղայում դադարեց 
գոյություն ունենալ, հայ համայնքները Հնդկաստանում, ուծացման գործընթացների 
ազդեցության ներքո, սկսեցին անկում ապրել ու քայքայվել:

Սինգապուր
Սինգապուր կղզում հայտնված առաջին հայերը եղել են նորջուղացիները: Երբ 

համաշխարհային ցանցի միջուկը դադարեց գործել, որոշ հայ ընտանիքներ գաղթեցին 
Հնդկաստան, հոլանդական Օստ Ինդիա, Բիրմա, Մալակկա թերակղզի և Փինանգ 
կղզի: 1819 թվականին սըր Սթեմֆորդ Ռաֆլզը Սինգապուրում հիմնեց առևտրական 
ֆակտորիա, և շուտով Մալակկայից այդտեղ եկան առաջին հայերը: 1824 թվականին 
Սինգապուրում կար 16 հայ վաճառական, որոնք հուսով էին հարստանալ նոր անմաքս 
նավահանգստում: 1827 թվականին համայնքը համալրեց Նոր Ջուղայից ուղարկված 
հոգևորականը, իսկ 1836-ին օծվեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տաճարը: Շինարարության 
հետ կապված ծախսերի մեծ մասը ծածկեց համայնքը, որն այն ժամանակ կազմված 
էր տասը ընտանիքներից: Եկեղեցի կառուցելու համար հողատարածքը հատկացրել 
էր նահանգապետը: Թեև համայնքը շատ փոքր էր իր դպրոցը բացելու համար, 1849-
1853 թվականներին այն հրատարակում էր «Ուսումնասեր» թերթը:

 19-20-րդ դարերում հայերը Սինգապուրում գլխավորում էին բազմաթիվ 
առևտրային ձեռնարկություններ: Սրանց մեծամասնությունը մասնագիտացած էր 
տեքստիլի ներմուծման և ռեգիոնալ ապրանքների արտահանման մեջ: Սինգապուրի 
հայերը ունեին նաև իրավաբանական ընկերություններ, ռեստորաններ, ժամագործական 
արհեստանոցներ և ոսկերչական խանութներ, աճուրդային տներ, ոչ մեծ ֆաբրիկաներ 
և լուսանկարչական սրահներ: Ջոակիմ եղբայրների իրավաբանական ընկերությունը 
լայնորեն հայտնի էր ամբողջ Մալայայում ընդհուպ մինչև փակվելը 1902 թվականին: 
Ջորջ Մայքլին (Գևորգ Միքայել) էր պատկանում Սինգապուրում ամենահայտնի 
լուսանկարչական սրահը: Շատ հայերի գրավում էր հյուրանոցային բիզնեսը. նրանք 
ունեին ոչ միայն համեստ հյուրատներ, այլև շքեղ հյուրանոցներ, մասնավորապես՝ 
«Ռաֆլզ» պատմական հյուրանոցը, որը կառուցել էին Սարգիս եղբայրները, որոնք 
դրանից առաջ երկու սքանչելի հյուրատուն ունեին Փինանգում: Երկրում ամենամեծ 
ժողովրդականությունը վայելող անգլալեզու «Սթրեյթս թայմզ» թերթի հիմնադիրը 
հայազգի Կաչիկ Մոսեսն էր:

Հայերը մեծ՝ համայնքի թվաքանակին ակնհայտորեն անհամաչափ ներդրում 
ունեին Սինգապուրի կրթության, տնտեսության բնագավառներում, հանրային կյանքում: 
Նրանք ընդգրկվում էին տարբեր կոմիտեների կազմում՝ ներառյալ 1837 թվականին 
կազմավորված առաջին առևտրաարդյունաբերական պալատը: 1895 թվականին 
ընտրովի քաղաքային խորհրդի ութ անդամներից երկուսը հայեր էին. շատ բարձր 
չափաբաժին այդքան փոքրաթիվ էթնիկական խմբի համար: Քաղաքապետարանի 
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հանձնաժողովի նախագահ, իսկ ավելի ուշ Օրենսդիր խորհրդի անդամ, հայտնի 
փաստաբան Ջոակիմ Պ. Ջոակիմը (Հովակիմյան) նշանակվել էր փոխհյուպատոս ԱՄՆ-
ում: Մեկ այլ երևելի հայազգի գործիչ Ջորջ Գ. Սեթը զբաղեցնում էր Սթրեյթս Սեթլմենթս 
գաղութի գլխավոր դատախազի պաշտոնը, իսկ ավելի ուշ դարձավ արդարադատության 
նախարար: Հայուհի Ագնես Ջոակիմը (Աշխեն Հովակիմյան) հանրահայտ դարձավ 
խոլորձի իր ստացած հատուկ տեսակի շնորհիվ, որը նրա պատվին անվանվել է 
«Վանդա օրիորդ Ջոակիմ»: 1981 թվականին այդ ծաղիկը դարձավ Սինգապուրի 
ազգային խորհրդանիշը: 

 Սինգապուրում ծնված հայերը բրիտանահպատակ էին: Պարսկաստանից 
ներգաղթածները նույնպես բրիտանական քաղաքացիություն էին ընդունում: Հայերը 
շատ լավ վերաբերմունք ունեին Մեծ Բրիտանիայի հանդեպ: Համայնքը կանոնավոր 
կերպով կապիտալի մի մասը փոխանցում էր Վիկտորիա թագուհու և նրա ընտանիքի 
հոբելյանի տոնակատարության հիմնադրամին: Սինգապուրցի հայ Օսեբ Արատունի 
միջոցներով 1915 թվականին բրիտանական ռազմաօդային ուժերի համար կառուցվել 
ու սարքավորվել էր ինքնաթիռ-հետախույզ: Համաշխարհային երկու պատերազմների 
ժամանակ հայ երիտասարդները ծառայել են բրիտանական բանակում և կամավորական 
ստորաբաժանումներում: Սինգապուրի համայնքը ուշադրությամբ հետևում էր Օսմանյան 
կայսրությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին. համայնքը խոշոր միջոցներ 
էր հանգանակել՝ հօգուտ 1890-ականների սպանդը և, ավելի ուշ, Ցեղասպանությունը 
վերապրածների: 

1920-ական թվականներին Սինգապուրում գործում էր Հայ բարեգործական 
ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) մասնաճյուղը, «Ռաֆլզ» հյուրանոցը բարգավաճում էր, 
առևտրական ընկերություններն աշխատանքով ապահովում էին հայ երիտասարդներին, 
ընդ որում՝ ոչ միայն Սինգապուրից, այլև մյուս հայ համայնքներից: Սակայն վրա հասած 
Մեծ ճգնաժամը խարխլեց առևտրական ընկերությունների գործունեությունը, ինչը 
հանգեցրեց Սինգապուրից հայերի արտահոսքին: 1938 թվականին հավատացյալների 
բացակայության պատճառով Նոր Ջուղա վերադարձավ վերջին հայ հոգևորականը: 
1942 թվականին Սինգապուրը գրավեցին ճապոնացիները: Բազմաթիվ հայեր, առաջին 
հերթին կանայք և երեխաներ, մեկնեցին Ավստրալիա։ Տղամարդիկ կամավոր մեկնում 
էին ռազմաճակատ: Որպես բրիտանահպատակ գրանցված անձինք տեղահանվեցին. 
այդ ճակատագրից խուսափեցին միայն այն հայերը, որոնց պարսիկ էին համարում:

 Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջացավ նոր Սինգապուր, 
ուր իրադրությունը հայերի համար այնքան էլ բարենպաստ չէր: Հայ ընտանիքները 
գաղթեցին հիմնականում Ավստրալիա, ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիա. Սինգապուրում մնացին 
ընդամենը մի քանի հնաբնակ հայախոս ընտանիքներ: Խառն ամուսնություններն 
ու հետագա ձուլումը, ցածր ծնելիությունն ու արտագաղթը հանգեցրին նրան, որ 
1970-ականներին Սինգապուրի հայ համայնքը գործնականում անհետացավ:

21-րդ դարասկզբից հայազգի եկվորները կրկին սկսեցին բնակություն հաստատել 
Սինգապուրում: 
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Էթնիկ փոքրամասնություն կայսրությունների կազմում
Ընդհուպ մինչև 19-րդ դարի վերջը հայերի հիմնական մասն ապրում էր Օսմանյան 

ու Ռուսական կայսրությունների տարածքում և, չունենալով սեփական պետականությունը, 
ստիպված էր հարմարվել կացութակերպի խորթ ձևերին: Կայսերական քաղաքական ու 
տնտեսական ինստիտուտներին բնորոշ է շորթողականությունը (էքստրակտիվությունը): 
Այսպես, Օսմանյան կայսրությունում միլեթները շորթողական քաղաքական ինստիտուտների 
դասական օրինակ էին. դրանք օրինականացնում էին վարձավճարի կորզումն այն հարկերի 
տեսքով, որ գանձվում էին ոչ մահմեդական բնակչությունից՝ հօգուտ իշխող վերնախավերի33: 
Բացի դրանից, օսմանյան գանձարանը կանոնավոր կերպով համալրվում էր նոր պատրիարք 
նշանակվելու դեպքում, իսկ պետական չինովնիկները, որոնք ոչ մահմեդականներին 
տալիս էին կայսրության տարածքում ապրելու թույլտվություն, ստանում էին կաշառքներ 
և թանկարժեք նվերներ: 

 Այն կայսրությունների տիրակալները, որոնց հպատակներն են եղել հայերը, 
խաղաղասեր ու բանակցելի քրիստոնյա այդ փոքրամասնությանը տրամադրում էին 
առանձնաշնորհներ, արտոնություններ և անգամ ինքնավարության իրավունք: Այսպես, 
Ղրիմի հայերը, որոնց Եկատերինա Երկրորդը վերաբնակեցրեց Դոնի ափերին, ի հատուցումն 
տեղափոխման հետ կապված կորուստների ու զրկանքների, ստացան հողակտորներ և մի 
ամբողջ շարք արտոնություններ. նրանք տասը տարով ազատվեցին պետական հարկերից 
և տուրքերից, ստացան պետության ներսում ու դրսում ազատ առևտուր անելու իրավունք, 
ձեռնարկություններ հիմնելու և ցանկացած բնույթի արդյունահանմամբ զբաղվելու իրավունք, 
ազատվեցին զորքին օթևան տրամադրելու պարտականությունից և զորակոչից, ստացան 
դավանության ազատություն: Այս արտոնությունները հետագայում հաստատեցին նաև 
Պավել Առաջինը և Ալեքսանդր Առաջինը: 

Կայսրությունները, այդ տիպի պետական կառուցվածքի բոլոր թերություններով 
հանդերձ, մյուս երկրների համեմատությամբ ունեին կարևոր և անվիճելի մի առավելություն՝ 
մասշտաբայնություն: Բազմաթիվ գիտական և կրթական կենտրոնների առկայությունը, 

33 Միլեթներ. կրոնական միավորումներ՝ իրենց ինքնավար վարչական հիմնարկներով, որոնք 
տեղակայված էին քաղաքի հատուկ հատկացված թաղամասերում:
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հսկայական տարածքն ու սպառման լայն շուկաները, քաղաքական կյանքի հայտնի 
բազմաձևությունը՝ այս ամենը առավել հանդուգն և մրցունակ հպատակներին տալիս 
էր ինքնադրսևորման գործնականում անսահմանափակ հնարավորություններ: Հայերը 
կարողանում էին մեծ տերությունների աշխարհագրական լայնատարածությունն ու 
մշակութային հարստությունը վերածել շահույթի: Պետք է նշել, որ սեփական հպատակներին 
բազմաթիվ սահմանափակումներով կաշկանդող կայսերական իշխանություններն, 
այդուհանդերձ, չէին սահմանափակում էթնիկ փոքրամասնությունների կրթության 
իրավունքը: Եվ հայերը, որոնք հայտնի են դեպի գիտելիքն ու լուսավորությունն իրենց 
ձգտումով, առավելագույնս օգտվեցին այդ հանգամանքից՝ տնտեսական և նույնիսկ 
քաղաքական ասպարեզում հասնելով նշանակալի հաջողությունների և ակտիվորեն 
նպաստելով կայսերական և սեփական մշակույթի զարգացմանը:

Այսպես, Օսմանյան կայսրությունում հայերին մեկ անգամ չէ, որ հաջողվել է շահել 
սուլթանների վստահությունն ու կարևոր դերակատարություն ունենալ ներքին և արտաքին 
քաղաքականության մեջ: Հակոբ փաշա Գազազյանը եղել է ֆինանսների նախարար և 
սուլթան Աբդուլ Համիդ Երկրորդի անձնական գանձատան նախարար, Արթին փաշա 
Տատյանը՝ արտաքին գործերի նախարարության խորհրդական 1880-1887 թվականներին, 
Գաբրիել էֆենդի Նորատունկյանը՝ առևտրի նախարար 1908 թվականին և արտաքին 
գործերի նախարար 1912-1913 թվականներին: Ռուսաստանում լայնորեն հայտնի է «սրտի 
(կամ թավշյա) բռնապետություն» անվանումը ստացած, սակայն իրականություն չդարձած 
ազատական ռեֆորմի հեղինակ, զորահրամանատար և պետական գործիչ  կոմս Լորիս-
Մելիքովի անունը34: 

Խոսելով Օսմանյան կայսրության տնտեսական կյանքում հայերի ունեցած դերի 
մասին՝ կարելի է միայն խորագույն ափսոսանք հայտնել, որ կորսվել են (հավանաբար 
անվերադարձ) այն տվյալները, որոնք թույլ կտային համալիր կերպով գնահատելու այնտեղ 
ապրած հայ ընտանիքների կուտակած շարժական և անշարժ գույքի չափերը: Ըստ որոշ 
տեղեկությունների, Ցեղասպանության ժամանակ հայերից բռնագրավված այդ գույքի ծավալը 
համադրելի է Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կայսրության կրած 
ընդհանուր կորուստների հետ: Ամեն դեպքում, հայերից շատերի տնտեսական դրությունը, 
դատելով ժամանակակիցների հիշողություններից ու պահպանված վկայություններից, 
իսկապես նախանձելի էր: Այսպես, արդյունաբերողներ Տատյանների ընտանիքը վերահսկում 
էր վառոդի արտադրությունը Օսմանյան կայսրությունում, ֆինանսիստ և գործարանատեր 
Գալուստ Գյուլբենկյանը Turkish Petroleum Corporation-ի և Թուրքիայի ազգային բանկի 
գլխավոր խորհրդականն էր: Եվ սրանք սոսկ պատմության պահպանած առավել վառ 
անուններն են: Հայերը առաջատար դիրքեր էին զբաղեցնում առևտրի ոլորտում և գործարար 
շրջանակներում, ավանդաբար իրենց էին վերապահում սուլթանի ոսկերչի պաշտոնը: 
Սոցիոլոգ Պերճ Պերպերօղլուի տվյալներով, Սիվաս վիլայեթում, որտեղ հայերը կազմում 

34 Ուշագրավ է Դոստոևսկու կարծիքը Լորիս-Մելիքովի վերաբերյալ. «Ասեք ինձ վերջապես, <…> արդյո՞ք 
իրեն լավ մարդկանցով կշրջապատի Լորիսը, արդյո՞ք լավ մարդկանց կուղարկի գավառներ: Չէ՞ որ 
դա չափազանց կարևոր է: <…> Ես նրան մաղթում եմ ամենայն բարիք, ամենայն հաջողություն: 
Մեջբերումն՝ ըստ Суворин А. С.: О покойном (некролог) // «Новое время». – 1881. – № 1771 от 1(13) 
февраля. URL: http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/bio/suvorin-o-pokojnom.htm (հղումը կատարվել է 
10.01.2018)։
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էին բնակչության 35 տոկոսը, մեծամասնություն էին կազմում խոշոր ներկրողների, 
բանկիրների, արդյունաբերողների, մանր առևտրականների շրջանում, Վանի վիլայեթում 
հայերն ամբողջությամբ վերահսկում էին առևտուրը, նշանակալի չափով՝ գյուղատնտեսական 
արտադրությունը: Բացի դրանից, հայեր էին ազատ մասնագիտությունների տեր բոլոր 
մարդիկ՝ բժիշկները, դեղագործները, իրավաբանները35:

Հայերի նկատմամբ հաճախ բարեհաճ են եղել նաև ռուսաստանյան տիրակալները: 
16-րդ դարում Իվան Գրոզնու հրովարտակով մոսկովյան հայերին շնորհվել էին 
հարկային արտոնություններ: Կարելի է անվանապես թվարկել ազգի մի ամբողջ շարք 
ներկայացուցիչների, որոնք փայլուն հաջողությունների են հասել Ռուսական կայսրությունում: 
Նրանց թվում է Իվան Լազարի Լազարևը, որի հայրը Ռուսաստան էր տեղափոխվել Նոր 
Ջուղայից: Սկսելով մանր առևտրից՝ Իվան Լազարևը դարձավ եկատերինյան դարաշրջանի 
ամենահարուստ առևտրականներից մեկը, պալատական ոսկերիչ, Արևելքի գործերով 
խորհրդական, իսկ հետո նաև՝ Ռուսաստանի պետական բանկի խորհրդական: Նրա 
անվան հետ են կապված հռչակավոր «Օռլով» ադամանդը, որը 1774 թվականին զարդարեց 
Եկատերինա Երկրորդի կայսերական գայիսոնը, Ռոմանովների նախկին պալատը 
Ռոպշայում, Սուրբ Եկատերինայի հայկական եկեղեցին Սանկտ Պետերբուրգի Նևսկի 
պողոտայում և Արևելյան լեզուների Լազարյան ինստիտուտը (Լազարյան ճեմարանը) 
Մոսկվայում36: 

20-րդ դարի շեմին հայ արդյունաբերողները Ռուսական կայսրությունում իրենց 
ձեռքում կենտրոնացրին խոշոր կապիտալներ: Նախահեղափոխական Ռուսաստանի 30 
ամենահարուստ մարդկանց ու ընտանիքների ցուցակում, որը հրապարակել է Forbes-ը37, 
հայկական ծագումով ձեռներեցները զբաղեցնում են չորս կետ, ինչն անհամաչափելի է 
հայ բնակչության աննշան թվի հետ: Այդ ցուցակում չորրորդ տեղը զբաղեցնում է իշխան 
Սեմյոն Սեմյոնի Աբամելիք-Լազարևը՝ լեռնարդյունաբերող, որի կարողությունը գնահատվում 
էր 45 միլիոն ոսկի ռուբլի (մոտ 500 միլիոն դոլար 2000 թվականի փոխարժեքով): 19-րդ 
տեղում Պավել, Աբրամ և Արշակ Ղուկասով եղբայրներն են՝ նավթարդյունաբերողներ, 
բանկիրներ և նավաշինարանների տերեր, որոնց կապիտալը կազմում էր 15 միլիոն ոսկի 
ռուբլի (165 միլիոն դոլար): Քսաներկուերորդ և քսաներեքերորդ տողերը զբաղեցնում են 
նավթարդյունաբերողներ Ալեքսանդր Իվանի Մանթաշևը և Ստեփան Գեորգիի Լիանոզովը՝ 
յուրաքանչյուրը մոտ 10 միլիոն ոսկի ռուբլի (110 միլիոն դոլար) կարողությամբ: 

Հայերի նկատելի դերը Ռուսաստանի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային 
կյանքում արտացոլվել է երկրի մայրաքաղաքի տեղանուններում: Այսպես, Կիտայգորոդի 
շրջանում նրբանցքը, որտեղ Իվան Գրոզնու ժամանակներից բնակություն էին հաստատում 
հայերը, 19-րդ դարում վերանվանվեց Հայկական նրբանցք: Վերը հիշատակված Ս. Գ. 

35 Берч Бербероглу, Национализм и этническое соперничество в начале двадцатого столетия: акцент 
на армянской общине в Турции эпохи Османской империи. URL: http://novarm.narod.ru/arch112006/
berber.htm (հղումը կատարվել է 10.01.2018).

36 1921 թվականին Լազարյան ճեմարանի հիման վրա կազմավորվեց Մոսկվայի արևելագիտության 
ինստիտուտը (գոյություն ունեցավ մինչև 1954 թվականը):

37 Старые русские // Forbes.ru. – 2005. – 3 мая. URL: http://www.forbes.ru/forbes/issue/2005-05/19949-
starye-russkie (հղումը կատարվել է 10.01.2018).
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Լիանոզովի անունով կոչվել է Մոսկվայի շրջաններից մեկը՝ Լիանոզովսկի: 19-րդ դարավերջին 
բանկիրներ Ջամհարովների նախաձեռնությամբ կառուցված ամառանոցային ավանը 
կոչվում էր Ջամգարովկա: Ժամանակակից Մոսկվայի Լոսինոоստրովսկոյ շրջանում են 
գտնվում Ջամհարովյան զբոսայգին, Ջամհարովյան լճակն ու Ջամհարովների փողոցը: 
Մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող Անանևսկի նրբանցքը սկզբնապես կոչվում էր 
«Անանովսկի»՝ մոսկովյան խոշոր հողատեր Իվան Ստեփանի Անանովի անունով:

 Հայ ճարտարապետներն անուրանալի վաստակ ունեն կայսերական քաղաքների 
տեսքի կերտման գործում: Ստամբուլի պալատներից, մզկիթներից, եկեղեցիներից, 
հասարակական և արտադրական շենքերից շատերը (դրանց թվում են Բեյլերբեյի, 
Դոլմաբախչե, Յըլդըզ պալատները, Թոփքափի պալատի որոշ շինություններ, Մեծ Մեջիդիե 
մզկիթը) կառուցվել են Պալյանների՝ ճարտարապետների հռչակավոր դինաստիայի 
նախագծերով: Սուրբ Եկատերինայի հայկական եկեղեցին Պետերբուրգում, Բ. Պ. 
Կոչուբեյի առանձնատունը Ցարսկոյե Սելոյում, իշխան Շչերբատովի տունը Մոսկվայի 
Նովինսկի ծառուղում, Մոսկովյան-Կազանյան երկաթուղու հիվանդանոցային համալիրը 
մերձմոսկովյան Կրատովո ավանում և բազմաթիվ այլ շինություններ լայն ճանաչում 
բերեցին Ալեքսանդր Իվանի Թամանովին (Թամանյանին): Նրա նախահեղափոխական 
աշխատանքների շարքում է անարդարացիորեն մոռացված ցուցահանդեսային համալիրը 
Յարոսլավլում, որում անցկացված առաջին ցուցադրությունը նվիրված էր Ռոմանովների 
տան 300-ամյակին: Արդեն այն հանգամանքը, որ ռուսաստանյան գավառից եկած 
երիտասարդ հայ ճարտարապետին վստահվել էր հոբելյանական նախագիծ, վկայում է 
կայսրության սոցիալական կառուցվածքում նրա լիակատար ինտեգրվածության մասին: 
Ասվածը հաստատելու է գալիս նաև այն փաստը, որ 1917 թվականին (մինչև բոլշևիկների 
իշխանության գալը) Ա. Ի. Թամանյանն ընտրվեց Գեղարվեստի ակադեմիայի խորհրդի 
նախագահ՝ ակադեմիայի փոխնախագահի իրավունքներով, և Արվեստի հարցերով 
խորհրդի նախագահ:

Նման օրինակները, որոնց թիվը կարելի է բազմապատկել, ցույց են տալիս, որ նույնիսկ 
ոչ այնքան բարենպաստ «ելակետային դիրքի» պայմաններում հայ փոքրամասնության 
առավել օժտված, կրթված և աշխատասեր ներկայացուցիչները հասնում էին մասնագիտական 
ճանաչման և բարձր կարգավիճակի կայսրության սոցիալական հիերարխիայում:

Պատմական տեղեկանք

Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքը ձևավորվել է վաղուց՝ դեռևս մինչև 
օսմանյան նվաճումը (1453 թվական): Օսմանյան կայսրությունում կրոնական 
փոքրամասնությունները սահմանափակված էին իրենց իրավունքներում, բայց ունեին 
ինքնավար ընկերակցությունների (միլեթների) կարգավիճակ: Սուլթան Մեհմեդ Երկրորդի 
գահակալության ժամանակաշրջանում (1444–1446, 1451–1481 թվականներ) ձևավորվել 
էին ոչ մահմեդական՝ հույն ուղղափառ (1453 թվական), հայ առաքելական (1461 
թվական) և հրեական (1493 թվական) կրոնական միլեթները: 1831 թվականին անկախ 
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համայնքի կարգավիճակ ստացան հայ կաթոլիկները, իսկ 1850 թվականին արևմտյան 
տերութունների դեսպանների նախաձեռնությամբ ստեղծվեց բողոքական համայնքը: 
1914 թվականին կայսրությունում հաշվվում էր արդեն տասնյոթ անկախ միլեթ, որոնցից 
յուրաքանչյուրը գտնվում էր օտարերկրյա տերություններից մեկի պաշտպանության 
ներքո: Միլեթների համակարգը գոյություն ունեցավ մինչև կայսրության փլուզումը 
Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո:

Փաստորեն միլեթների համակարգը կրոնական-քաղաքական կազմակերպություն 
էր, որը ոչ մահմեդական հպատակներին հնարավորություն էր տալիս ինքնուրույն 
կարգավորելու իրենց միավորումների կյանքը՝ պայմանով, որ ճանաչեն սուլթանի 
գերագույն իշխանությունը և գլխահարկ վճարեն: Պատրիարքներն ու բարձրագույն 
հոգևորականությունն ազատված էին հարկերից, իսկ մյուսները, որոնք վճարում 
էին գլխահարկը (ջիզյա) և հողահարկը (խարջ), ստանում էին անձի և ունեցվածքի 
անձեռնմխելիության երաշխիքներ, ինչպես նաև սեփական կրոնը դավանելու իրավունք: 
Միլեթի գլուխը միաժամանակ կրոնական և աշխարհիկ ղեկավար էր. նա ընտրվում 
էր միլեթի անդամների կողմից և հաստատվում սուլթանական հրովարտակով: Իր 
լիազորությունները նա իրականացնում էր միլեթի դիվանի հետ միասին, որի կազմում, 
կրոնական հիերարխիայի ներկայացուցիչների կողքին, կարող էին ընդգրկվել նաև 
աշխարհիկ պատվիրակներ: Համայնքներին շնորհված արտոնությունները կախված 
էին սուլթանի քմահաճությունից և կարող էին որևէ պահի չեղյալ հայտարարվել: Հայ 
համայնքի կողմից ընտրված յուրաքանչյուր նոր պատրիարք սուլթանական հրովարտակը 
ստանալու համար պետք է օսմանյան գանձարան մուծեր 100 հազար աքչե (մանր 
արծաթյա մետաղադրամ). պատրիարքը պարտավոր էր նաև հավաքել ամենամյա 
հարկը (100–140 հազար աքչե):

Սուլթանները հաճախ էին փոխում պատրիարքներին, քանի որ ամեն մի նոր 
պատրիարք գանձարան էր բերում կլորիկ գումար: Դրանից բացի, նշանակման 
հրովարտակը ստանալու համար պատրիարքները պետք է վճարեին 500 ղուրուշ 
(խոշոր արծաթյա մետաղադրամ) մեծ վեզիրին և 250 ղուրուշ՝ վեզիրի տեղակալին: 
Թեկնածուները հաճախ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կաշառում էին թանկարժեք 
նվերներով ու փողով: Արդյունքում պատրիարքի աթոռը զբաղեցնող հոգևորականները 
հաճախ խամաճիկ էին դառնում սուլթանների ձեռքում: Երբեմն Բարձր Դուռը, 
միջամտելով ընտրական գործընթացին, հրաժարվում էր հաստատել միլեթի ղեկավարի 
թեկնածուին: Այդուհանդերձ, սուլթանի հանդեպ լոյալ վերաբերմունքի դեպքում, 
պատրիարքներն ազատ էին համայնքի գործերը կառավարելու հարցում: Մյուս կողմից, 
եթե առաջանում էր բնակչության դիմադրությունը ճնշելու անհրաժեշտություն, միլեթի 
ղեկավարությունը կարող էր ակնկալել սուլթանի քաղաքացիական ներկայացուցիչների 
աջակցությունը:

Դարեր շարունակ օսմանյան պետության գործառույթը ոչ մահմեդական 
հպատակների նկատմամբ սահմանափակվում էր վերջիններիս պաշտպանությամբ 
արտաքին, մասամբ նաև ներքին ագրեսիայից: Հատկանշական է, որ միլեթների 
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գործերով զբաղվում էր արտաքին գործերի նախարարը: Թեև տարբեր դավանանքի 
ներկայացուցիչներն ապրում էին մեկ պետության մեջ, նրանք փաստորեն ենթարկվում 
էին համայնքային տարբեր օրենքների և սովորույթների, և դա հաճախ միջհամայնքային 
հակամարտություններ էր հարուցում: Օսմանները, ղեկավարվելով «բաժանիր և 
տիրիր» սկզբունքով, շատ հաճախ տարաձայնություններ էին սերմանում կայսրության 
ոչ մահմեդական բնակչության շրջանում: Ընդ որում, համայնքներից ոչ մեկը չէր 
կարող խախտել իսլամի պարտադրած նորմերը: Տնտեսական և քաղաքական կյանքի 
լուրջ ոլորտներում, ինչպես նաև միջկրոնական բախումների դեպքում վերջին խոսքը 
պատկանում էր մոլլաներին և առհասարակ  մահմեդական իշխանություններին: 

Միլեթների անդամները համայնքի ներսում իրավունք ունեին խոսելու մայրենի 
լեզվով  և կարող էին նպաստել սեփական կրոնական, մշակութային ու կրթական 
հաստատությունների զարգացմանը: Ամուսնության, ամուսնալուծության, գույքի 
ժառանգման, կրթության, բարեգործության և քաղաքացիական այլ գործերում միլեթն 
ուներ ինքնուրույն իրավազորություն: Մինչև 1862 թվականը որոշ միլեթներ ունեին 
անգամ քրեական իրավազորություն: Դատավարությունը, որը կառուցվածքային 
առումով ընդգրկված էր օսմանյան վարչական համակարգում, իրականացվում էր 
մեծապես ինքնավար կերպով, և դա կարգուկանոնի ու կայունության պահպանման 
կարևոր գործոն էր: 

Եթե իր գոյության սկզբում պատրիարքության ինստիտուտի իշխանությունը 
տարածվում էր միայն հայերի վրա, շուտով իրավիճակը փոխվեց: Օսմանյան կայսրության 
ասիական և աֆրիկյան գավառների քրիստոնյաները՝ ղպտիները, հակոբիկյանները, 
մարոնիտները և նեստորականները պաշտոնապես գտնվում էին հայոց պատրիարքի 
եթե ոչ հոգևոր, ապա քաղաքական ղեկավարության ներքո: Այս կերպ օսմանյան 
իշխանությունը փորձում էր ավանդական հոգևորականությանը պաշտպանել 
կաթոլիկներից:

Քրիստոնեական միլեթի կիսաինքնավար կարգավիճակը չէր նշանակում 
համայնքի լիակատար իրավահավասարություն: Միլեթների իրավունքները չպետք է 
հակասեին շարիաթի սկզբունքներին: Մահմեդական միլեթը անկասկած գերիշխում էր 
ոչ մահմեդականների նկատմամբ: Ինչպես նշում է թուրք պատմաբան Է. Զ. Քարալը, 
«Օսմանյան կայսրությունում մահմեդական բնակչությունը համարվում էր «արտոնյալ» 
դասակարգ, իսկ ոչ մահմեդականը՝ «ստորին» խավ»: Իսլամի գերակայությունը 
խորհրդանշաբար ընդգծվում էր մի շարք սահմանափակումներով և արգելքներով. 
արգելվում էր նոր եկեղեցիների շինարարությունը, իսկ հները վերանորոգելու համար 
պահանջվում էր հատուկ թույլտվություն: Սուլթանական հրովարտակներից երևում 
է, որ շենքերի վերանորոգման անհրաժեշտությունը ստուգում էր ամբողջությամբ 
մահմեդականներից բաղկացած հանձնաժողովը, իսկ տրվող արտոնագրերում հատուկ 
շեշտվում էր, որ աշխատանքներում պետք է օգտագործվեն նախկին շինանյութերն ու 
պահպանվեն շինությունների նախկին չափերը: 
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Քրիստոնյաներին և հրեաներին արգելվում էր դատարանում վկայություն տալ 
մահմեդականների դեմ, զենք կրել և կառուցել շենքեր, որոնք ավելի բարձր կլինեին, 
քան մահմեդականներին պատկանող շենքերը: Գոյություն ուներ նաև ոչ մահմեդական 
ազգային տարազ կրելու արգելքը: Խորհրդային թյուրքագետ Վ. Ա. Գորդլևսկին գրում 
է. «Երկրի ներսում (Փոքր Ասիայի) քրիստոնյաներին արգելված էր կրել սև գործվածք, 
բայց այն ջանում էին փոխարինել մուգ կապույտ կամ խայտաբղետ գործվածքով: 
Արգելվում էր կրել վառ գույներ. արգելվում էր կրել կարմիր գույնը»:  Կոստանդնուպոլսի 
ղադիին հասցեագրված հրովարտակում սուլթան Սելիմ Երկրորդը սահմանել է, թե 
որն է ոչ մահմեդական ազգային հագուստը՝ նկատելով նաև, որ ավելի վաղ արգելել է 
«հրեաներին, քրիստոնյաներին և մյուս անհավատներին կրել պատրաստի բարձրորակ 
հագուստ». արգելքը բացատրվում էր նրանով, որ հակառակ պարագայում երկրում 
կարող էր բարձրանալ թանկարժեք կտորների գինը:

Պատմական տեղեկանքը պատրաստվել է ըստ հետևյալ հոդվածի.
Карташян А. З., Некоторые аспекты формирования системы миллетов в османской империи 
// Вестник Санкт- Петербургского университета. – 2013 – Вып. 4. 

Նոր ժամանակների ամբողջ ընթացքում հայերը, որոնք կայսրությունների կազմում 
ապրում էին իրենց բնիկ հողում, չէին դադարեցնում Հայաստանի անկախությունը 
վերանվաճելու փորձերը: Երբ Եվրոպայում և Մերձավոր Արևելքում փոխվում էր 
աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, և առաջանում էին Օսմանյան կամ Պարսից 
կայսրությունների թուլացման արտաքին նախապայմաններ, հայոց վերնախավը վերսկսում 
էր դիվանագիտական ակտիվությունը՝ առաքելություններ ուղարկելով Սրբազան հռոմեական 
կայսրություն, Վենետիկի Հանրապետություն, Ռուսական կայսրություն՝ ջանալով 
անկախության հասնելու գործում ստանալ նրանց աջակցությունը:

Պատմական տեղեկանք

Անկախության քաղաքականության արևմտաեվրոպական վեկտորը
16-րդ դարի կեսերին հայ հասարակության վերնախավը հայոց արքաների գահը 

վերականգնելու ծրագրեր էր կազմում: Նրա ակտիվացման համար խթան ծառայեցին 
մի կողմից Սուլեյման Փառահեղի թշնամությունը Հաբսբուրգների հետ և մյուս կողմից՝ 
օսման-պարսկական պատերազմը, որն ընթանում էր հայոց հողում: Առաջացան 
նախապայմաններ արևելյան և արևմտյան քրիստոնյաների միջև երկխոսություն սկսելու 
համար, որը, ինչպես ակնկալվում էր, պետք է հանգեցներ Օսմանյան կայսրության դեմ 
պայքարում ջանքերի միավորմանը:

1547 թվականին Ստեփանոս Ե կաթողիկոսի կողմից հրավիրված մելիքների 
գաղտնի խորհրդաժողովը որոշեց պատվիրակություն ուղարկել Վենետիկ և Հռոմ՝ 
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արևմտյան և արևելյան քրիստոնյաների միջև ռազմական համագործակցություն 
հաստատելու նպատակով:  Խորհրդաժողովը հաստատեց Հռոմի պապին ուղղված 
նամակը («Տէրանց Հայոց» Աղերսանքը) և մելիքների դիմումը Վենետիկի դոժին («Հայոց 
իշխանների պաղատալի դիմումը»38). Վենետիկում պատվիրակները կաթողիկոսի 
գլխավորությամբ հանդիպում ունեցան դոժ Ֆրանչեսկո Դոնատոյի հետ, իսկ 1549 
թվականի գարնանը հասան Հռոմ: Բայց այն հույսերը, որ Ստեփանոս Ե-ն կապում էր 
Պողոս Գ պապի հետ, չարդարացան: Հռոմի հովվապետն առաջ քաշեց, նախ, կաթոլիկ 
դոգմաներն ընդունելու,  ապա նոր քաղաքականության հարցերին անդրադառնալու 
ավանդական պայմանը: 1549 թվականին Պողոս Գ-ի մահից հետո կաթողիկոսը 
Հուլիոս Գ պապի հետ շարունակեց բանակցությունները, և 1550 թվականի ապրիլին 
որոշում ընդունվեց հանդիպումներ ունենալու Հռոմեական սրբազան կայսրության 
կայսր Կարլոս Հինգերորդի և Լեհաստանի թագավոր Սիգիզմունդ Երկրորդ Օգոստոսի 
հետ: Բանակցությունների մասին հավաստի տեղեկություններ չկան, բայց հայկական 
պատվիրակությունն իրոք հայրենիք վերադառնալիս անցել է Գերմանիայով և 
Լեհաստանով: 

Օսմաններն ու ղզլբաշները տեղյակ էին առաքելության տեղաշարժերի մասին: 
Հայոց շարժման և կաթոլիկների միջև հետագա բանակցությունները կանխելու համար 
շահնշահ Թահմասպ Առաջինը և օսմանյան սուլթան Սուլեյման Փառահեղը գնացին 
զիջումների՝ Էջմիածնի աթոռին վերադարձնելով 15 թեմ: Դա մեծ հաղթանակ էր՝ 
հատկապես բնակչության համախմբման առումով, սակայն հայերը ձեռք բերածով 
չբավարարվեցին: 1562 թվականին Ստեփանոս Ե-ն նոր ժողով գումարեց, որին 
մասնակցեցին պատվիրակներ ինչպես Արևելյան, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստանից: 
Ստեփանոս Ե-ի ժառանգորդ Միքայել Սեբաստացի կաթողիկոսը, շարունակելով իր 
նախորդի սկսած գործը, հանդես էր գալիս բանակցությունները վերսկսելու և Պիոս Դ 
պապի մոտ նոր պատվիրակություն ուղարկելու դիրքերից: 

17-րդ դարի վերջին Իսրայել Օրին՝ Հակոբ կաթողիկոսի կոստանդնուպոլսյան 
առաքելության անդամներից մեկը, ձեռնարկեց Եվրոպայում դաշնակիցներ գտնելու 
ըստ ամենայնի վերջին փորձը: Նա այցելեց Վենետիկ, Վիեննա, Փարիզ, իսկ հետո 
բնակվեց Գերմանիայում ու կապեր հաստատեց Պֆալցի կուրֆյուրստ Հովհան Վիլհելմի 
հետ, որը, երաշխավորական նամակներ տալով, նրան ուղարկեց Ավստրիայի կայսեր և 
Ֆլորենցիայի կառավարչի մոտ: Օրին, սակայն, պաշտոնական լիազորություններ չուներ, 
ուստի շոշափելի արդյունք ակնկալել չէր կարող: Վերադառնալով հայրենիք՝ նա 1699 
թվականին հրավիրեց մելիքների խորհրդակցություն՝ ընդունելու համար արևմտյան 
տիրակալներին հասցեագրված հերթական դիմումը: Բայց այդ դիմումը դարձյալ 
չարդարացրեց ակնկալիքները, և Իսրայել Օրին մեկնեց Ռուսաստան: Այդ ժամանակից 
ի վեր հայ հասարակական-քաղաքական շրջանակների ռուսամետ կողմնորոշումը 
ստացավ անշրջելի բնույթ, և 18-րդ դարասկզբից հայ ժողովրդի պատմության մեջ 
սկսվեց սկզբունքորեն նոր փուլ: Ի դեմս Ռուսաստանի սկսեցին տեսնել այն միակ ուժը, 
որը կարող էր քրիստոնյաներին ազատել մահմեդական լծից:

38 Իտալերեն թարգմանությունը՝ Supplica delli signori Armeni, պահվում է Վենետիկի արխիվում:
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Անկախության քաղաքականության արևելաեվրոպական վեկտորը
Ինքնիշխանությունը վերականգնելու մեկ այլ փորձ ձեռնարկվեց 18-րդ դարի 

սկզբին: Կառլոս Երկրորդ Տկարի՝ իսպանական գահին Հաբսբուրգների վերջին 
ներկայացուցչի մահը հարուցեց Իսպանական ժառանգության համար պատերազմը, 
որին մասնակցեցին շուրջ երկու տասնյակ միապետություններ: Եվրոպայի քաղաքական 
քարտեզի վրա ի հայտ եկավ Պրուսիան: Շվեդիան և Ռուսաստանը պատերազմում 
էին բալթյան ավազանը և մերձակա տարածքները վերահսկելու համար: Օսմանյան 
սուլթան Մուսթաֆա Երկրորդն աստիճանաբար կորցնում էր դիրքերը Եվրոպայում: Ավելի 
բարվոք չէր դրությունը Պարսից կայսրությունում: Ստեղծված իրավիճակը քրիստոնյա 
(հայ և վրացի) բնակչությանը մահմեդական լծից ազատվելու հույսեր էր ներշնչում, և 
այդ հույսերը կապվում էին Ռուսական կայսրության հետ: Հայ մելիքներն ուզում էին ռուս 
միապետին համոզել, որ հարավային սահմաններում ուժեղ քրիստոնեական տարրի 
առկայությունը կամրապնդի նրա տերությունը: Ահա այս պայմաններում 1701 թվականին 
Իսրայել Օրին մեկնեց Պետրոս Առաջինի հետ հանդիպման: Նա ցարին փոխանցեց 
մելիքների խնդրանքը և շարադրեց այն առավելությունների իր պատկերացումը, 
որոնք Ռուսաստանը կարող էր քաղել այդ նոր ռազմաքաղաքական ձեռնարկից: Ըստ 
ներկայացված ծրագրի, 25 հազարանոց ռուսական բանակը Անդրկովկասում պետք 
է միանար հայ-վրացական աշխարհազորին. հեծելազորը պետք է շարժվեր Դարյալի 
կիրճով, իսկ հետևակը տեղակայվեր Կասպիցի ափին: Պետրոս Առաջինը հիմնականում 
հավանություն տվեց պլանին. հայացքը դեպի հարավ ուղղելու նրա մտադրությունը 
թվում էր հաստատակամ ու անշրջելի: 

Հյուսիսային պատերազմի ավարտից հետո 1721 թվականին Պետրոս Առաջինն 
անցավ Պարսկաստանի դեմ պատերազմի կազմակերպչական աշխատանքին:  
Քաղաքական իրավիճակը՝ իշխանության ճգնաժամը Սեֆևիդյան տերությունում, 
աֆղանների ներխուժումն այդ երկիր, բարենպաստ էր նրա ծրագրերի համար: 1722 
թվականի ամռանը ռուսական նավատորմն Աստրախանից ուղղություն վերցրեց դեպի 
հարավ-արևմուտք: Ռուսաց հետևակի և հեծելազորի գործողությունները սատարեց 
Արցախում տեղի ունեցող ապստամբությունը, որը գլխավորում էր լեգենդար Ավան 
Յուզբաշին (Հովհաննես Բաբանովը): Սակայն Կասպից ծովում բարձրացած փոթորիկը 
կանգնեցրեց ռուսական զորքի հետագա առաջխաղացումը. փոթորկի ժամանակ 
խորտակվեցին սննդամթերքով բեռնված նավերը: Հաջորդ տարի Ռուսաստանը 
շարունակեց պատերազմական գործողությունները: Ռուսական զորքի հարձակումն 
ուղեկցվում էր Ավան Յուզբաշու արցախյան ապստամբության աշխարհագրության 
ընդլայնմամբ և պատերազմի նոր օջախների առաջացմամբ: Գործողությունները 
համաձայնեցված էին հայ-վրացական ուժերի հետ, որոնք գլխավորում էր Վախթանգ 
Չորրորդը: 1720-ական թվականների մարտերում առանձնահատուկ տեղ ունի Արևելյան 
Հայաստանի հարավում՝ Սյունիքում Դավիթ Բեկի գլխավորած ազատագրական 
շարժումը: Մի շարք փայլուն հաղթանակներից հետո այստեղ ձևավորվեց հայկական 
անկախ իշխանություն: Ազգն անհամբերությամբ սպասում էր ռուսների գալուստին, 
բայց 1723 թվականի ամռանն օսմանների ներխուժումը Վրաստան և նրանց կողմից 
Մցխեթի գրավումը փոխեցին ռուսաց հրամանատարության ծրագրերը: 1723 թվականի 
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սեպտեմբերին Պետերբուրգում Ռուսաստանի և Պարսկաստանի միջև ստորագրվեց 
պայմանագիր: Խաղաղությունը ձեռնտու էր ոչ միայն Ռուսաստանին, որը զգալի 
տարածքներ էր ստանում հարավում, այլև Պարսկաստանին, որին կենսականորեն 
անհրաժեշտ էր այդ դադարը:

1724 թվականի գարնանը օսմանյան բանակը ներխուժեց Արևելյան Հայաստան: 
Երևանի պաշտպանությունը հայոց պատմության հերոսական էջերից մեկն 
է: Գիտակցելով ռուս-թուրքական պայմանագրի կնքման անխուսափելիությունը՝ 
բնակիչներն այնուամենայնիվ որոշեցին սեփական ուժերով պաշտպանել իրենց 
քաղաքը: Եռամսյա արյունահեղ մարտերից հետո 1724 թվականի հունիսի 7-ին Երևանը 
հանձնվեց: Դրանից հետո 40 հազարանոց օսմանյան բանակը շարժվեց դեպի Արցախ, 
սակայն մելիքներին հաջողվեց կասեցնել այդ հարձակումը: 1726 թվականին օսմանները 
լայնամասշտաբ հարձակում ձեռնարկեցին Սյունիք – Կապան ուղղությամբ և հաջորդ 
տարվա գարնանը արդեն տիրում էին զգալի տարածքների ու հաղորդակցության 
ռազմավարական ուղիների: Դիմադրության ղեկավար Դավիթ Բեկը ստիպված էր 
նահանջել Հալիձորի ամրոց: Ամրապնդվելով ամրոցում և վերականգնելով ուժերը՝ նա 
անցավ նոր հարձակման: «Ղափանը, Բարգյուշատը, Չավնդուրը, Գենուազը և Գողթանը 
բոլորովին մաքրեց օսմանցիներից, խլեց նրանցից Մեղրի և Օրդուբադ քաղաքները: 
Այդ ամենը լսելով` պարսից Շահ-Թահմասը <...> վարձատրեց քաջի հաղթությունները, 
զանազան արտոնություններ շնորհելով Դավիթ բեկին, թագավորական ֆիրմանով 
հաստատեց, որ նա ժառանգաբար իր տիրած երկրների տերը և իշխանաց իշխանը 
լինի, նա իրավունք տվեց բեկին իր անունով դրամ կտրելու»39:

 18-րդ դարի երկրորդ կեսին հայերը կրկին փորձեցին հասնել ինքնիշխանության: 
Այս անգամ անկախ պետության վերականգնման ծրագրերի շուրջ մտմտում էին ոչ միայն 
պատմական հայրենիքում, այլև Ռուսաստանում, Հնդկաստանում, Պարսկաստանում 
և Վրաստանում ապրող հայերը: Այդ ծրագրերին նպաստում էր մի շարք գործոնների 
համակցությունը: Առաջինը 1762 թվականին Եկատերինա Երկրորդի ռուսաստանյան գահ 
բարձրանալն էր: Ռուսաստանյան արևելյան քաղաքականության կտրուկ ակտիվացումն 
ուղեկցվում էր հայկական հարցի նկատմամբ ինքնակալության մոտեցումներում տեղի 
ունեցող փոփոխություններով (Ելիզավետա Պետրովնան հետամուտ էր հայերին մղելու 
ռուս ուղղափառության ընդունման): Երկրորդը նույն Ռուսաստանի աջակցությամբ 
հարևան Վրաստանի ուժեղացումն էր: Երրորդը Օսմանյան կայսրության թուլացումն 
էր: 1769 թվականի հունիսի 8-ին Արտաքին գործերի կոլեգիա մտավ մի նախագիծ, 
որը նախատեսում էր օսմանյան և պարսկական տիրապետությունից հայկական 
շրջանների ազատագրումը և դրանից հետո անկախ պետության վերականգնումը՝ 
Ռուսաստանի պրոտեկտորատի ներքո: Նախագծի հեղինակը Աստրախանում 
մետաքսի գործարանատեր Մոիսեյ Սարաֆովն էր (Մովսես Սարաֆյան): Նախապես 
ռուսաստանաբնակ մի խումբ ազդեցիկ հայերի հավանությանն արժանացած նախագծում 
առաջարկվում էր Հայաստանում լայնածավալ ռազմական գործողություններն սկսել 

39 Րաֆֆի, Խամսայի մելիքությունները։ Երկերի ժողովածու տասներկու հատորով, հատոր իններորդ, 
Երևան, «Սովետական գրող» հրատարակչություն, 1987 թ., էջ 442:
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միայն Երևանը վերահսկողության տակ վերցնելուց հետո. Երևանի ամրոցը պետք է լիներ 
ռուսական զորքի հավաքակայանը: Երևանի ազատագրումից հետո ռուսական զորքը, 
միավորելով ջանքերը վրացական բանակի և հայ աշխարհազորայինների ջոկատների 
հետ, պիտի ռազմական գործողություններ ծավալեր Օսմանյան կայսրության դեմ: 

Տասը տարի անց Արևելյան Անդրկովկաս ռուսական զորքի արշավանքի պլանն 
արժանացավ Եկատերինա Երկրորդի կառավարության հավանությանը: Արշավանքի 
նախապատրաստումն ու իրականացումը դրվել էր Ալեքսանդր Սուվորովի վրա: 1780 
թվականի հունվարի 1-ին Սուվորովը, Իվան Գորիչը (Մեծ) և Գրիգորի Պոտյոմկինը 
Պետերբուրգում ընդունում են արքեպիսկոպոս Իոսիֆ Արգուտինսկի-Դոլգորուկիին 
և Իվան Լազարևին, որոնք զգալի կշիռ ունեին արքունիքում: Հաջորդ օրը Սուվորովը 
հայտնում է, որ Եկատերինան հակված է ոչ թե Հայաստանը կայսրությանը միացնելուն, 
այլ հայոց անկախ թագավորությունը վերականգնելուն: Հարցը քննարկվել էր նաև 
Պոտյոմկինի հետ: Նույն օրերին Սուվորովը զեկուցագիր է ստանում Հայաստանի 
քաղաքական իրավիճակի և պետականության վերականգնման հնարավոր միջոցների 
վերաբերյալ: Փաստաթղթում ասվում էր, որ երկիրն ավերված է, բնակչության մի 
մասը ստիպված արտագաղթել է այլ վայրեր, սակայն հայ մելիքները Ղարաբաղում 
դեռ պահպանում են անկախությունը և անհրաժեշտության դեպքում կարող են ոտքի 
հանել զորքը: Թագավորության վերականգնման համար անհրաժեշտ էր Ռուսաստանի 
ռազմատնտեսական օգնությունը: Նույն թվականի ամռանը Սուվորովին դիմում է 
նաև կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին: Ռուսաստանյան վարչակազմի և հայ ժողովրդի 
ներկայացուցիչների միջև բանակցությունները նպաստեցին ռուսամետ կողմնորոշման 
ամրապնդմանն ազգային գիտակցության մեջ: Հայերին հատկապես ոգևորում էր Երևան 
մայրաքաղաքով անկախ թագավորության վերականգնման հեռանկարը: Դրա հետ 
մեկտեղ գիտակցվում էր, որ ծրագիրն իրականացնելու համար Ռուսաստանը պետք 
է նախ աներեր քայլքով մտնի Անդրկովկաս, քանի որ միայն այնտեղից է հնարավոր 
հասնել Հայաստան: Եկատերինա Երկրորդի մահը, սակայն, թույլ չտվեց իրականացնել 
«պարսկական արշավանքի» ծրագիրը:

Նույն ժամանակաշրջանում Հնդկաստան տեղափոխված սպահանահայ Շահամիր 
Շահամիրյանի գլխավորությամբ Մադրասում ձևավորվում է հայրենասիրական խմբակ: 
Շահամիրյանը հեղինակում է Հայաստանի ապագայի իր նախագիծը, որը տարբերվում 
էր Լազարևի և Արգուտինսկու ծրագրից: Նա կողմնակից էր ոչ թե միապետական, 
այլ հանրապետական սկզբունքների, որոնք պետք է դառնային ազատ Հայաստանի 
պետական կարգի հիմքը: Բոլոր տարբերություններով հանդերձ, այդ երկու ծրագրերը 
միավորում էր ընդհանրությունը, որ երկրի ազատագրումը կապվում էր ռուսաց բանակի 
առաջխաղացման հետ, և ապագա հայկական պետությունը պատկերացվում էր որպես 
Ռուսաստանի հավերժ բարեկամ ու դաշնակից:

Պատմական ակնարկը պատրաստվել է լրագրող, պատմաբան, գրող Ա. Ղազինյանի տրամադրած 
նյութերով:
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Մեր նկարագրած կացութակերպի ձևերը թանկարժեք փորձ են, որը հարկավոր է 
հաշվի առնել ազգի ներկայի ու ապագայի քննարկումներում: Ընդ որում, կարևոր է հիշել, 
որ այդ ձևերը բավական պայմանական են և մաքուր տեսքով գոյություն չունեն: Ազգի 
կյանքը կարող էր ընթանալ միաժամանակ մի քանի ձևով, և սրանցից յուրաքանչյուրն ունի 
իր արժանիքներն ու թերությունները: Հարցն այստեղ այն է, թե որ ձևն է գերակայում, 
և թե հայոց քաղաքակրթության հարստացման տեսակետից որքանով է այն օպտիմալ:

Թվում է, թե անցյալը մեզ թելադրում է ազգային կեցության պարզ դեղատոմս: Կարելի 
է երազել, որ հայոց պետությունը լինի, առաջին՝ Անիի թագավորության պես ուժեղ և 
ինքնիշխան, բայց այնպիսին, ուր ազգային շահերի պաշտպանության հարցում վերնախավը 
միասնական է ժողովրդի հետ։ Երկրորդ՝ լինի տարածաշրջանային հավասարակշռության 
անփոխարինելի տարր, եզակի միջնորդ, որի առկայությամբ հետաքրքրված լինեն հարևան 
ախոյան պետությունները, այսինքն՝ մասամբ պահպանի բուֆերային Հայաստանի 
գործառույթները։ Երրորդ՝ լինի աշխարհանպաստ գործունեությամբ միավորված սփյուռքյան 
համայնքների համաշխարհային ցանցի միջուկը, ինչպիսին Նոր Ջուղան էր: Բայց 
երազանքները, որ թղթի վրա պարզ ու հրապուրիչ են թվում, մեծ առնչություն չունեն 
իրականության հետ: 

Պատմական գործընթացներում ներգրավված են այնքան տարբեր ու քաոսային 
կերպով փոխներգործող ուժեր, որ հաճախ անհնար է բացատրել, թե ինչու տեղի ունեցավ 
այս կամ այն իրադարձությունը, կամ կազմավորվեց կացութակերպի այս կամ այն ձևը: Ավելի 
հեշտ է նկարագրել, թե դրանք ինչպես տեղի ունեցան: Դժվար է սպառիչ ու միանշանակ 
պատասխանել այն հարցին, թե ինչու հայերն ընդունեցին հենց քրիստոնեական երիտասարդ 
ու հալածվող կրոնը: Պակաս դժվար չէ բացատրել, թե ինչու ստեղծեցին սեփական 
այբուբենը, թեև կարող էին օգտագործել լատինականը կամ հունականը, ինչո՞ւ ստեղծեցին 
տարբեր երկրներ ու մայրցամաքներ ընդգրկող համաշխարհային ցանցը: Մեզ՝ 21-րդ 
դարում ապրողներիս համար այնքան էլ դյուրին չէ հասկանալ, թե ինչ գործոններ են ազդել 
պատմական երկճյուղության կետերում կատարված ընտրության վրա, որը կանխորոշել 
է ազգի հետագա ճակատագիրը: Բացառված չէ, որ այս հարցերի պատասխանները 
մասնակիորեն կարելի է գտնել ազգային նկարագրի որոշակի հատկանիշներում և 
վարքագծային մոդելներում, որոնք թույլ են տվել հայերին ծանր պայմաններում գոյատևել: 

Հայոց կենսունակության բնույթը

Ինչպես արդեն նշել ենք, հայոց հակասական ու վայրիվերումներով լի ողջ պատմությունը 
քաղաքակրթությունների, մշակույթների, կրոնների խաչուղում նրանց գոյության պատմությունն 
է: Ապրելով Եվրոպայի և Ասիայի, օսմանյան, պարսկական ու ռուսական մշակութային 
տարածքների սահմանագծին, քրիստոնեության ուղղափառ, կաթոլիկ և բողոքական 
ճյուղերի, շիա և սուննի մահմեդականության, զրադաշտության, հուդայականության և 
զուգամիտման այլ կետում՝ հայերը չէին կարող իրենց բնավորության ու վարվելակերպի 
մեջ չարտացոլել իրենց բազմադարյա գոյության նաև այդ առանձնահատկությունը: Նման 
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մնայուն հատկանիշների ու մոդելների մասին խոսելիս մենք, անշուշտ, նկատի ունենք միայն 
դոմինանտները, որոնք պայմանավորում են ազգի ինքնընկալումը և արտաքին ընկալումը, 
իսկ սրանք միշտ հարաբերական են և գործնականում մարմնավորվում են մասնավոր 
վարիացիաների բազմազանության մեջ: Հարկ է նաև հաշվի առնել, որ բնավորության 
նույն գծերը, պայմանավորված կացութակերպի ձևով, ունենում են մերթ դրական, մերթ 
բացասական դրսևորումներ. բացի դրանից՝ կարող են բյուրեղանալ կամ տարրալուծվել: 
Այդուհանդերձ, այդ դոմինանտները նշանակալի են և պետք է հաշվի առնվեն: 

Պարզ է, որ կացութակերպի ձևն օրինականացնում է վարվեցողության այս կամ 
այն եղանակը: Այսօր դժվար է պատկերացնել, որ մենք ընդունակ ենք գրելու չորս 
միլիոն մատնագիր մեր հարևանների, աշխատակիցների, ընկերների ու ազգականների 
մասին կամ ամեն առավոտ նախաճաշելուց, կնոջն ու երեխաներին համբուրելուց 
հետո գնալ աշխատանքի, ասենք, Օսվենցիմում: Սակայն ստալինյան դարաշրջանի 
բազմաթիվ սովետական մարդկանց և նացիստական Գերմանիայի քաղաքացիներին 
նման ապրելակերպը հակաբնական չէր թվում: Դժվար է ասել, թե հատկապես ինչ 
փոխադարձ կապ կա էթնոսի գոյության պայմանների և վարվեցողության հանրայնորեն 
ընդունված չափորոշիչների միջև: Այդուհանդերձ նման փոխադարձ կապը, առավել 
ևս փոխազդեցությունն, անկասկած, իրականում գոյություն ունի, և հայերի ներկայի ու 
ապագայի մեր քննարկումներում մենք բազմիցս անդրադառնալու ենք դրան:

Հայկական խառնվածքի դոմինանտների շարքում հարկ է առաջին հերթին նշել 
այն հատկանիշը, որով պայմանավորված է հզոր կայսրությունների կազմում որպես 
էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնություն հայերի բազմադարյա գոյատևումը, տարասեռ 
քաղաքակրթական համատեքստում ոչ միայն գոյատևելու, այլև հաջողությամբ զարգանալու 
անհրաժեշտությամբ: Դա, մեր կարծիքով, մտածողության ու գործունեության լայն 
ընդգրկման ձգտումն է, քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային կյանքի տարբեր 
և հաճախ իրարից բավական հեռու ոլորտների ընկալման ու կապակցման ձգտումը: 
Քաղաքակրթական տարբերությունների նրբանկատ ու խորաթափանց, հաճախ գրեթե 
ենթագիտակցական ըմբռնումը հայության առաջադեմ ու գործուն խավին թույլ էր տալիս 
հանդես գալ որպես ազգ-միջնորդ, «թարգման»՝ ծառայելով որպես կամուրջ տարբեր 
քաղաքակրթությունների միջև: Հատկանշական է, որ հայերը միակ ժողովուրդն են, որ 
ունեն թարգմանիչների համազգային տոն՝ Սուրբ Թարգմանչաց օրը, երբ հարգանքի 
տուրք են մատուցում կարևորագույն այդ մասնագիտությանը, որը ծառայում է աշխարհի 
ժողովուրդների փոխըմբռնմանն ու մերձեցմանը: 

Հայտնի կովկասագետ Նիկողայոս Մառը գրում էր. «Եվրոպայի այդ լուսավորյալ 
կենտրոններում, հին թե նոր քաղաքակրթիչ միջավայրերուն մեջ, հայերը չեն թերացել 
կուլտուրական կապերն աճեցնող բույներ դնել քաղաքակրթության մուտքը դյուրացնելու 
համար առաջավոր Ասիայի մեջ: Ինչ և լինեին մերձավոր նպատակներն, այս թե այն կողմից 
այդպիսի հաստատությունների հիմնադրության օրերին, մեր ուշադրությունը գրավում է այս 
տեսակ գործերում հայոց ազգի միշտ երևան եկող շինարար հոգին, նոցա նախաձեռնությունն 
հօգուտ միջազգային կուլտուրական հարաբերությանց բարգավաճման: <…> Ազգային 
հարաբերությունների հանգույցը կազմելով, ոչ միայն ժամանակակից ժողովուրդների մեջ, 
այլև մեռած կուլտուրական ազգերի և ներկա կենդանի քաղաքակրթված աշխարհի միջև 
ևս հայերն առաջինն են եղել, որ միջազգայնության շահերը և տիեզարական պատմության 
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ըմբռնու մը հասկացել են դեռ մի ջին դարերու մ»40: Իմաստավորելով այս հատկանիշը 
պատմական համատեքստու մ՝ ավելի ենք համոզվու մ, որ մասշտաբայնու թյու նը օդի 
պես անհրաժեշտ է հայերին: Հնարավոր է, որ պատմական հայրենիքից հայ ու ղեղների 
արտահոսքը բացատրվու մ է ոչ մի այն տնտեսական գործոններով, այլև ձգտմամբ դեպի 
գործու նեու թյան լայն հորիզոններ: Հակառակ տարածված ասացվածքի, հայերի համար 
ավելի լավ է ձկնիկ լինել հսկայական օվկիանոսու մ, քան կետ՝ փոքրիկ լճակու մ: 

Գոյատևելու  անհրաժեշտու թյու նը հայերին ստիպել է ավելի դինամի կ ու  ակտիվ լինել, 
ավելի նախաձեռնող ու  հնարամի տ, իսկ երբեմն  թերևս՝ ավելի համառ ու  հանդու գն: Ավելի 
պարզ, այդ որակները կարելի է անվանել մրցու նակու թյու ն: Դրա հետ մե կտեղ հարկ է ընդգծել 
նաև բանակցու թյու ններ վարելու  ու նակու թյու նը. նրանք կարող են ինչ-որ տեղ զիջել և մե կ այլ 
տեղ անզիջու մ լինել՝ այդպիսով ստանալով անհրաժեշտ իրավու նքներն ու  արտոնու թյու նները, 
ապահովելով սեփական անվտանգու թյու նը և զարգանալու  հնարավորու թյու նները: Այս 
տեսակի ապշեցու ցիչ օրինակ է 1688 թվականի հու լիսի 22-ին կնքված պայմանագիրը 
Օստ Ինդիան ընկերու թյան և հայոց ազգի մի ջև, որը վերջինիս կողմի ց ստորագրել էր 
Լոնդոնու մ ապրող նորջու ղացի վաճառական Գալանդարյանը: Մրցակցու թյան մե ջ լինելով 
պորտու գալացիների ու  ֆրանսիացիների հետ՝ բրիտանացիները շահագրգռված էին հայ 
վաճառականների ոչ տևական ներկայու թյամբ Հնդկական օվկիանոսու մ: Պայմանագրով 
հայերին տրամադրվու մ էին առանձնահատու կ առևտրական արտոնու թյու ններ, ինչպես 
նաև՝ նրանց բրիտանահպատակներին հավասարեցնող բնակու թյան վայրի, ճամփորդելու  
և կրոնական դավանանքի ազատ ընտրու թյան իրավու նք: Տվյալ դեպքու մ մասնավոր անձը, 
հանդես գալով սեփական պետականու թյու ն չու նեցող  ազգի անու նից, պայմանագիր էր 
կնքու մ Եվրոպայի ամե նահզոր առևտրական ընկերու թյան հետ: Պայմանագիրը հայկական 
առևտրական նավերին թու յլ էր տալիս Հնդկական օվկիանոսու մ լողալ սեփական դրոշի 
ներքո (նկար 5):

Նկար 5. Հայ վաճառականների ծովային նավատորմի  դրոշը (վերականգնված)41

40 Նիկողայոս Մառ, Հայկական մշակու յթը. Նրա արմատները և նախապատմական կապերը ըստ 
լեզվագիտու թյան, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչու թյու ն, 1989 թ.

41 Mauro, Frédéric, "Merchant Communities: 1350–1750." The Rise of Merchant Empires: Long Distance Trade 
in the Early Modern World, 1350–1750. Ed. JamesTracy, Cambridge։ Cambridge UP, 1990. 255-86.



Մյուս հատկանիշը, որը մեծապես ապահովել է հայերի գոյատևումն ու բարվոք գոյությունը, 
ապագայի նուրբ զգացողությունն էր և փոփոխությունների պատրաստականությունը, այլ 
կերպ ասած՝ նրանց բարձր պրեադապտիվությունը42: Հայերը հմտորեն յուրացնում էին 
օտար մշակույթը՝ պահպանելով, սակայն, սեփական «ես»-ն ու ազգային ինքնությունը: 
Վառ օրինակ կարող են ծառայել Երուսաղեմի հայերը, որոնք այդ քաղաքում ապրում են 
արդեն ավելի քան երկու հազար տարի: Նրանք մնացել են այնտեղ՝ ի հեճուկս ճակատագրի 
բոլոր անակնկալների. և՛ Մուհամմեդ մարգարեի գործակիցներից մեկի՝ Ումար իբն ալ 
Խատտաբ խալիֆի օրոք, որը քաղաքից վռնդել էր բոլոր քրիստոնյաներին, և՛ խաչակիրների 
օրոք, որոնք գրավել էին քաղաքն ու ոչնչացնում էին մահմեդականներին, և՛ Սալահ ադ 
Դինի ներխուժման օրոք: Ընդ որում, հայերը պահպանում էին հավատքը, լեզուն և, 
իրենց հեռատեսության շնորհիվ, կարողանում էին լեզու գտնել մահմեդական հոգևոր ու 
քաղաքական առաջնորդների հետ՝ նրանցից ստանալով անձեռնմխելիության երաշխիքներ:

 Չի կարելի, սակայն, լռության մատնել այն հանգամանքը, որ այդ որակի հակադարձ 
կողմը, հատկապես սփյուռքում, պասիվ ադապտիվությունն էր, որը հաճախ ընդունում էր 
հարմարվողականության, նմանակման բնույթ: Պատմական հողի հետ կապի թուլացման 
պայմաններում այդ երևույթը վաղ թե ուշ հանգեցնում էր ուծացման, ձուլման՝ ի սկզբանե 
խորթ սոցիումում: 

Հայերը, հատկապես սփյուռքում ապրողները, որպես կանոն, բաց էին, ներառական և 
հարևանների մեջ կասկածներ չէին առաջացնում: Նրանք կարողանում էին իրենց շփումների 
շրջանակի մեջ առնել այլազգիներին՝ ստեղծելով ընդհանուր վստահության մթնոլորտ և 
պահպանելով այն: Հայերին բնորոշ չեն սրբազան գիտելիքով ամրակայված ընտրյալության 
զգացողությունը, ինքնամեկուսացման, փակ միություններ ստեղծելու ձգտումը, ինչը հատուկ 
է, օրինակ, հավատացյալ, չձուլված հրեաներին կամ եզդիներին: Թեև չի կարելի ժխտել, 
որ երբեմն հայերի մեջ կարող էր ինչ-որ չափով առաջանալ սեփական բացառիկության 
զգացում՝ ներշնչված կրթության ու մրցունակության ավելի բարձր մակարդակ ունենալու 
գիտակցմամբ, ինչով տարբերվում էին տեղական բնակչության հիմնական զանգվածից։

Արդեն խոսել ենք այլ ժողովուրդների մշակույթում և հանրային կյանքում ինտեգրվելու 
հայերի ունակության մասին: Բյուզանդիայի կայսր Հերակլիոս Առաջինը, Եգիպտոսի առաջին 
վարչապետ Նուբար փաշան, վերը հիշատակված ճարտարապետ Պալյանների դինաստիան 
Ստամբուլում, «սրտի բռնապետ» կոմս Լորիս-Մելիքովը, գեղանկարիչ Հովհաննես 
Այվազովսկին և կոմպոզիտոր Միքայել Թարիվերդիևը Ռուսաստանում, կինոռեժիսոր 
Սերգեյ Փարաջանովը Վրաստանում և Ուկրաինայում, կինոռեժիսոր և սցենարիստ Անրի 
Վերնոյը և Ֆորմուլա-1-ի մրցարշավորդ Ալեն Պրոստը Ֆրանսիայում, գեղանկարիչ Արշիլ 
Գորկին, թենիսիստ և բարեգործ Անդրե Աղասին, Կալիֆորնիայի 35-րդ նահանգապետ 
Ջորջ Դոքմեջյանը, միլիարդատեր և բարերար Քըրք Քըրքորյանը ԱՄՆ-ում. այս բոլորին 
իրենց բնակության երկրներում ընկալում էին որպես միանգամայն «յուրային»՝ հաճախ 
չենթադրելով անգամ, թե նրանք հայկական արմատներ ունեն:

42 «Պրեադապտիվություն» եզրը մենք, հետևելով Ա. Ասմոլովին, հասկանում ենք որպես 
«փոփոխությունները կռահելու» ունակություն։ Տե՛ս Интервью с академиком РАО, советником ректора 
РАНХиГС Александром Асмоловым. URL: https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/intervyu-s-akademikom-
rao-sovetnikom-rektora-ranhigs-aleksandrom-asmolovym (հղումը կատարվել է 13.03.2018.)։
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 Ուշադրության արժանի է թերևս մեկ այլ հատկանիշ, որը երկակի դեր է ունեցել 
հայ էթնոսի զարգացման գործում. այն է՝ հայերի անհատապաշտությունը: Հայկական 
անհատապաշտության դրական կողմը դրսևորվել է ստեղծագործականության, 
վարպետության և արհեստավարժության մեջ: Ազատ անհատապաշտը հայոց գլխավոր 
հերոսն է, ազգային բնավորության լավագույն որակների մարմնավորումը: Գուցե սա 
է պատճառներից մեկը, որ հայերն իրենց նվաճումները կապում են ազգի ընտրյալ 
ներկայացուցիչների հետ, որոնց համարում են եզակի ու անկրկնելի: Նրանց շարքում 
դասվում են հայոց գրերի ստեղծող Սբ. Մեսրոպը, հայոց օրինակելի տիրակալ Տիգրան 
Մեծը, հայ երաժշտական մշակույթի հայր Կոմիտասը, Երևանի ճարտարապետական 
տեսքի հեղինակ Ալեքսանդր Թամանյանը: 

Միևնույն ժամանակ, անհատապաշտությունը մեկ անգամ չէ, որ արգելակել է և 
շարունակում է արգելակել ազգային առաջընթացը: Հայերը դարերով զուրկ են եղել 
սեփական պետականությունից՝ ոչ միայն որովհետև երկիրն իրար միջև բաժանում 
էին ավելի ուժեղ ու ագրեսիվ հարևանները, այլև այն պատճառով, որ պետություն 
ասածը շահերի համաձայնեցման ինստիտուտ է, իսկ Հայաստանի հասարակության 
վերնախավերը չէին կարող կամ չէին ուզում գնալ փոխզիջումների: Պարադոքսն այն 
է, որ փոխզիջումների հանդեպ ազգային հակվածությունը միշտ ունեցել է արտաքին 
ուղղվածություն. հայերը կարողանում էին պայմանավորվել օտարների հետ՝ իրենց 
համար ապահովելով արտոնություններ և բացառիկ իրավունքներ, սակայն վիթխարի 
դժվարությունների առջև էին կանգնում միմյանց հետ համաձայնության հասնելու 
հարցում: Դարեր շարունակ հայոց վերնախավերը հարկադրված էին ընտրելու շարժման 
այլընտրանքային վեկտորներից մեկը՝ կա՛մ դեպի անկախություն և ինքնիշխանություն, 
կա՛մ դեպի ինտեգրում արևելյան կամ արևմտյան կայսրություններին: Վերնախավերին 
հատուկ անհատապաշտությունը և ազգի ընդհանուր շահերին ստորադասվելու նրանց 
անկարողությունն ու այդպիսի ցանկության բացակայությունն էին, որ խանգարում էին 
կատարելու այդ ընտրությունը և նպատակին հասնելու համար համախմբելու ազգային 
ռեսուրսները: Առաջնորդների շահամոլության, չհամաձայնեցված գործողությունների 
համար ժողովուրդը թանկ էր վճարում:

 Հարկ է նաև նշել, որ այս բոլոր հատկանիշները կարող էին ավելի լավ կամ ավելի 
վատ դրսևորվել՝ կախված պատմական հանգամանքներից: Այսպես, համաշխարհային 
ցանցն ապահովում էր աշխարհում հայերի ներկայության լայն աշխարհագրությունն ու 
նրանց գործունեության վիթխարի ընդգրկումը: Էթնիկ փոքրամասնության կարգավիճակով 
գոյությունը կամ սփյուռքում բնակվելը զգալիորեն նեղացնում էր այդ ընդգրկումը: 
Համաշխարհային ցանցը բազմապատկում էր հայերի մրցունակությունը, որը հիմնված էր 
կրթության, աշխատանքի և բարձր արհեստավարժության նկատմամբ ընտանիքներում 
սերմանվող պատկառանքի վրա, և նրանց առաջ էր մղում դեպի համաշխարհային 
առևտրի առաջատար դիրքերը: Կայսրությունների կազմում կամ սփյուռքում ապրելը 
այլ երանգ էին տալիս այդ առանձնահատկությանը. հայերը նախ և առաջ ջանում էին 
վարպետության բարձունքների հասնել իրենց գործում, հաջողություններ արձանագրել 
որոշակի, առանձին վերցրած սոցիումում: Բանակցելու կարողությունը, որը համաշխարհային 
ցանցի պայմաններում օգնում էր շահավետ համաձայնագրեր կնքել ծովային առևտրում 
առաջնության համար պայքարող պետությունների և օտարերկրյա ընկերությունների հետ, 
էքստրակտիվ քաղաքական համակարգերում նկատելիորեն նեղանում էր՝ սահմանափակվելով 
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արտոնություններ ստանալու նպատակով շահի, սուլթանի, ցարի հետ հարաբերությունների 
հաստատմամբ:

Բարգավաճման տեսություններ

Մեզ հայտնի է ազգերի բարգավաճման չորս տեսություն: Այստեղ կանգ կառնենք 
դրանցից երեքի վրա (չորրորդը կբնութագրենք ավելի ուշ):

Տարածված է այն տեսությունը, որ աղքատ և հարուստ ազգերի միջև 
անհավասարությունը բացատրում է նրանց գոյության աշխարհագրական և կլիմայական 
պայմաններով: Աշխարհագրական դետերմինիզմը ազգային ձևավորման ու զարգացման 
գործընթացում տեսնում է բնության գործոնների՝ լանդշաֆտի, կլիմայի, հողի, 
բուսական և կենդանական աշխարհի և այլ գործոնների ազդեցության արդյունքը: 
Սրանք են, ըստ այդ հայեցակարգի, որ որոշում են այս կամ այն երկրի հասարակարգի 
բնույթը, տնտեսական բարօրության մակարդակը և անգամ այդտեղ բնակվող 
մարդկանց ֆիզիկական և հոգեբանական առանձնահատկությունները, նրանց 
ընդունակությունները, հակումներն ու խառնվածքը: Նման մոտեցումը, անշուշտ, կարող 
է շատ լավ բացատրել ազգերի անհավասարությունը, որ դրսևորվում է պատմական 
երկարատև ժամանակահատվածներում, սակայն դրա շրջանակներում հազիվ թե 
հնարավոր լինի հասկանալ այն ակնբախ տարբերությունների ծագումը, որոնք տեղ 
են գտնում հարևան երկրների բարեկեցության մակարդակներում: Որպես օրինակ 
կարելի է բերել Հարավային և Հյուսիսային Կորեաները, Գերմանիայի Ֆեդերատիվ և 
Դեմոկրատական Հանրապետությունները:

 Համաշխարհային ցանցին նվիրված բաժնում արդեն անդրադարձել ենք 
ինստիտուցիոնալ զարգացման տեսությանը, որը համոզիչ կերպով բացատրում է 
հարուստ ու աղքատ երկրների միջև ճեղքվածքը վերջին 5-6 դարերի կտրվածքով՝ 
սկսած 15-րդ դարից մինչև մեր օրերը: Բայց այս տեսությունը կիրառելու համար 
անհրաժեշտ է ինքնիշխան պետության փոքրիշատե կայուն ինստիտուտների 
առկայություն: Մինչդեռ հայերը դարեր շարունակ, չհաշված անկախ հայկական 
թագավորությունների ու իշխանապետությունների գոյության համեմատաբար կարճատև 
ժամանակահատվածները, չունեին նման ինստիտուտներ, եթե չհաշվենք եկեղեցին: 
Դա, սակայն, կասկածի տակ չի դնում ինստիտուցիոնալ տեսության օգտակարությունը 
առավել ուշ (20-21-րդ դարերի) իրավիճակի վերլուծության հարցում, և դրան քանիցս 
կանդրադառնանք:

 Մեկ այլ լայնորեն հայտնի տեսության ակունքները Մաքս Վեբերի 
աշխատություններում են և նախ և առաջ՝ նրա «Բողոքական էթիկան և կապիտալիզմի 
ոգին» հանրահայտ գրքում: Ինչպես պնդում է Վեբերը, Արևմտյան Եվրոպայի 
երկրներում արդյունաբերական հասարակության սրընթաց զարգացման հիմնական 
գործոնները ռեֆորմացիան և դրա կոփած բողոքական էթիկան էին. այս երկուսն էին, որ 
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կանխորոշեցին այդ երկրների հաջողությունը Կենտրոնական և Հարավային Եվրոպայի 
երկրների համեմատությամբ, որտեղ գերակշռում էր կաթոլիկ բնակչությունը: Այսպիսով, 
այս տեսությունը ազգի բարգավաճումը պայմանավորում է մշակութային գործոններով: 
Այն սկզբունքային նշանակություն ունի հայ ազգի պահպանման և բարգավաճման 
մեխանիզմները հասկանալու համար: Ինչպես համոզվեցինք, երկարաժամկետ 
հեռանկարում հայերի կացութակերպի բոլոր պատմական ձևերը երերուն էին: Իսկ ահա 
մշակութային գործոնները, որոնք հայերին կապում են միասնական ընդհանրության 
մեջ, երկարաժամկետ կտրվածքում դրսևորում են շատ ավելի մեծ կայունություն: 

Վերադառնանք այս գլխի սկզբում բարձրացված հարցերին: Ի՞նչը թույլ տվեց հայերին 
հազարամյակների ընթացքում պահպանել ազգային գոյությունը, և ի՞նչն էր խոչընդոտ 
դառնում բարգավաճման ճանապարհին: Իզուր չէ, որ այս գլխում գերակշիռ ուշադրությունը 
հատկացրել ենք այն ամենին, ինչն ամբողջության մեջ կազմում է ազգի մշակույթը, կարելի 
է ասել՝ նրա մշակութային մատրիցան: Մենք կիսում ենք ռուսաստանցի գիտնական Դանիիլ 
Դոնդուրեյի հայացքները, որը պնդում է, որ մշակույթը չի սահմանափակվում ազգի առանձին 
տաղանդավոր անհատների ստեղծած գեղարվեստական ստեղծագործություններով: 
Նա համարում է, որ մշակույթը «կյանքի նախագծումն է, կյանքի մշակում-հղկումը». 
«Դա աշխարհայացք է, արժեքային համակարգ է, նախաձևեր են, կարծրատիպեր, 
բարոյական նորմեր, վարվեցողության օրինակներ ու մոդելներ»43: Ռուսաստանցի 
տնտեսագետ Ալեքսանդր Աուզանի կարծիքով, մշակույթը «անտեսանելի ինստիտուտ» 
է44, որն անպայման պետք է հաշվի առնել ազգի զարգացման գործում քաղաքական և 
տնտեսական ինստիտուտների զբաղեցրած տեղը քննարկելիս: Բնականաբար, այստեղ 
դժվար է միանշանակ պատասխանել, թե ում դերն է ավելի կարևոր. արդյո՞ք մշակույթն 
է կանխորոշում քաղաքական-տնտեսական ինստիտուտների՝ լինեն էքստրակտիվ թե 
ներառական, բնույթը, թե՞ հակառակը՝ կայացած ինստիտուտներն են փոխում մշակութային 
մատրիցան: Այսպես թե այնպես, կարելի է վստահաբար պնդել, որ մշակույթի ինստիտուտը 
և մյուս հանրային ինստիտուտները միմյանց վրա ազդում և համատեղ զարգանում են: Հենց 
այդ պատճառով մենք, մի կողմ թողնելով աշխարհագրական դետերմինիզմի հայեցակարգը, 
հետագայում կփորձենք դրված հարցերի պատասխանները գտնել ինստիտուցիոնալ և 
մշակութային տեսությունների համադրության միջոցով:

***

Եվ այսպես, իրենց բազմադարյա գոյության ընթացքում հայերին հաջողվեց խուսափել 
ուծացումից և պահպանել ազգային ինքնությունը ինչպես իրենց պատմական հողում, որը 
երկար ժամանակ գտնվում  էր օտար կայսրությունների իշխանության ներքո, այնպես էլ 

43 Сапрыкин Ю. «Культура – сфера номер двадцать семь, где люди отдыхают от жизни». Даниил 
Дондурей о функциях и значении постсоветской культуры // Colta. – 11.05.2017. URL: http://www.colta.
ru/articles/specials/14748 (հղումը կատարվել է 22.06.2017).

44 Аузан А. Лекция: Невидимые институты: социокультурная экономика. – Институт национальных 
проектов, 2017.
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հայրենիքից հեռու: Միջնադարում և մասնակիորեն Նոր ժամանակներում (մինչև 18-րդ 
դարի սկիզբը) հայերը, չունենալով սեփական պետականություն, իրենց մշակութային 
մատրիցայի շնորհիվ ստանձնեցին ազգ-միջնորդի դերը, որը նրանց թույլ էր տալիս ներգործել 
համաշխարհային գործընթացների վրա: Հետագայում հայ համայնքների համաշխարհային 
ցանցը, որը զուրկ էր ազգային ինքնիշխանության վրա հիմնվելու հնարավորությունից, 
չկարողացավ դիմակայել Արևմուտքի ճնշմանը, ուր տեղափոխվել էր համաշխարհային 
զարգացման կենտրոնը, և որտեղ, սկսած 17-րդ դարի կեսից, ձևավորվում էին հզոր 
քաղաքական և տնտեսական ինստիտուտներ: Պատմության ճգնաժամային պահերին 
հայոց վերնախավի անմիաբանությունը թույլ չտվեց համախմբել ու կենտրոնացնել 
մարդկային ու ֆինանսական ռեսուրսները՝ ի շահ միասնական ազգի ձևավորման: Որպես 
հետևանք, հորիզոնը, որում ազգը պատկերացնում էր իր ապագան, սկսեց նեղանալ, և 
հայերը բավարարվեցին ապրելով առաջին հերթին էքստրակտիվ ինստիտուտների վրա 
հիմնվող Օսմանյան, Պարսից և Ռուսական կայսրությունների սահմաններում: Դարերի 
ընթացքում մշակույթների և քաղաքակրթությունների միջև հայերը կատարել են կամրջի 
դեր, բայց 18-րդ դարի կեսերին այդ դերն սկսեց կորցնել իր կարևորությունը: Համայնքները, 
որ ժամանակին միավորված էին համաշխարհային առևտրային ցանցով, չվերաճեցին 
համաշխարհային ցանցային ազգի: Միջնորդի ու թարգմանի դերը 19-րդ դարի վերջին 
փոխարինվեց ոչ ագրեսիվ, օգտակար և բանակցելի էթնիկ փոքրամասնության դերով հզոր 
կայսրությունների կազմում: Հայ ժողովուրդը դարձավ մի համակեցություն, որը հիմնված 
էր հազարամյա մշակույթի վրա, սակայն չուներ սեփական պետականություն. դինամիկ, 
անընդհատ արագացող քաղաքակրթական զարգացման պայմաններում ծայրաստիճան 
խոցելի մի իրադրություն, որը որևէ հնարավորություն չէր թողնում փոքրիշատե նշանակալի 
տեղ պահպանելու համաշխարհային համատեքստում: Այդ տեղի որոնումներն անբաժանելի 
են մի ամբողջ շարք հարցերի քննարկումից: Ինչպե՞ս պետք է այսօր հասկանալ մեր ազգային 
ինքնությունը, ի՞նչ տարրերից է այն ձևավորվում: Ինչպե՞ս կարող է աշխարհով մեկ սփռված 
ազգը հենվել այդ տարրերի վրա միասնության ու բարեկեցության ճանապարհին: Ո՞րն է 
գլոբալիզացիայի և տարբերությունների վերացման դարաշրջանում էթնիկ ինքնակայությունը 
պահպանելու արժեքը: Ինչպիսի՞ դիմադրողականություն է մեզ տվել անցյալը՝ հակադրվելու 
համար ուծացմանը, որը վերջին շրջանում վերածվում է իրական վտանգի: Այս և ազգային 
զարգացման այլ հարցերի պատասխանները կարող ենք գտնել՝ դիմելով մեր հարստագույն 
պատմությանը:
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«Հայ ժողովուրդը պարտվեց ֆիզիկապես, ապա հոգեպես և հիմա էլ ոչնչանալու վրա է 
մոտավորապես: Այն բոլոր ազգերը միայն պիտի կարողանան ապրել, գալիք սարսափելի 

դեպքերի միջոցին, որոնք ինքնուրույն և ուժեղ մշակույթ ունեն, որոնք մարդկության համար 
անհրաժեշտ տարր են կազմում, որոնք կարող են իշխել իրենց մտքի և հոգու զորությամբ...
 Հայ ազգը պետք ունի թե՛ զենքով կռվող հերոսների և թե՛ մանավանդ մտավոր ազնվական 

դասի»:
Կոստան Զարյան45

Մենք մտածված կերպով առանձին գլուխ ենք հատկացրել 20-րդ դարին: 
Ցեղասպանությունը կտրուկ փոխեց ազգի զարգացման հետագիծը. նրա պատմությունը 
բաժանվեց «մինչև» և «հետո» ժամանակաշրջանների: «Մինչև» Ցեղասպանությունը ազգի 
վիճակը բնութագրվել է նախորդ գլխում: Այժմ ուզում ենք կենտրոնանալ այն իրավիճակի 
վրա, որը ձևավորվեց «հետո»: 

Անցած դարասկզբի ողբերգական իրադարձությունները մեծապես հետևանք էին 
կառուցվածքային այն ահռելի փոփոխությունների, որոնք սկիզբ էին առել մի քանի 
հարյուրամյակ առաջ: Հայ ժողովուրդն այդ ժամանակաշրջանում քաղաքակրթական 
գործընթացի նշանակալի սուբյեկտից վերածվել էր մեծ տերությունների աշխարհաքաղաքական 
խաղերի օբյեկտի և, ցավոք, այդ կարգավիճակում է առայսօր: 20-րդ դարում փոխվել է 
նաև մեր ինքնընկալումը. դրանից ի վեր ինքներս մեզ համարում ենք նախ և առաջ 
Ցեղասպանության հավաքական զոհ: Դա, ի թիվս այլոց, նշանակում է նաև, որ մնացած 
աշխարհի համար մենք դադարել ենք լինել պահանջված ու օգտակար ազգ-միջնորդ. 
առաջարկելու կամ կիսելու ոչինչ չունենք՝ բացի մեր ցավից: Ինքներս մեզ զոհ համարելով` 
այլևս չենք տնօրինում սեփական ճակատագիրը և թույլ ենք տալիս, որ դրանով զբաղվեն 
ուրիշները: Այսօր պատասխան չունենք այն հարցին, թե ինչպիսին ենք ուզում տեսնել հայերի 
դերը 21-րդ դարում: Մինչդեռ պետք է հստակորեն գիտակցենք, որ անցած հարյուրամյակում 
հաստատվել է նոր աշխարհակարգ, և առաջացել են մեր կացութակերպի նոր ձևեր: Մեր 
մշակույթն իր բովանդակ ամբողջությամբ` ազգային ինքնության հենասյուն, ավանդական 
արժեքներ, ազգային բնավորության առանձնահատկություններ և ազգային վարքագծի 
մոդելներ, կերպարանափոխվել է, ինչ-որ տեղ նաև` ձևախեղվել: Այս գլխում մենք փորձում 
ենք իմաստավորել 20-րդ դարի իրադարձությունների հետևանքով առաջացած ներազգային 
ճգնաժամի բնույթը:

45 Գրող և մտածող (1885–1969):
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Գլուխ 2
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Անցած հարյուրամյակը հայ ժողովրդի կյանքում

20-րդ դարի կարևոր իրադարձությունների վերլուծությունը, ինչպես և խոսակցությունը 
մեր ապագայի շուրջ, անհնար է առանց Հայոց աշխարհի մասին պատկերացում ունենալու: 
Այստեղ վերապահում է անհրաժեշտ. այդ հասկացությանը, որը տեղին ու հարմար է հայերի 
վերջին հարյուր տարիների պատմական կեցության և արդի դրության նկարագրության 
համար, մենք ինչ-որ տիրակալական, առավել ևս կայսերապետական երանգներ չենք 
տալիս, ասենք, Pax Britannica-ի կամ հետագայի «Ռուսական աշխարհի» ոգով: Խոսքը 
սոսկ մարդկանց մշակութային-պատմական վերպետական ընդհանրության մասին 
է, որոնց միավորում է հայ էթնոսին և ազգային ինքնության այն բաղադրիչներին 
առնչակցությունը, որոնց մասին խոսվել է նախորդ գլխում: Հենց այդ ընդհանրությունն է 
եղել այն իրադարձությունների և գործընթացների սուբյեկտը, որոնք դիտարկում ենք ստորև: 

Նախ, Առաջին համաշխարհային պատերազմի և հաջորդող մի քանի տարիներին 
հայերը ենթարկվեցին Ցեղասպանության (Մեծ Եղեռն), որն Օսմանյան կայսրությունում 
դեռևս 1894–96 թվականներին և անգամ ավելի վաղ սկսված էթնիկական զտումների 
շարունակությունն էր: Ութ տարվա ընթացքում՝ 1915-ից մինչև 1923 թվականը, 
Ցեղասպանությունը խլեց 1,5 միլիոն մարդու կյանք: Զոհվեց Օսմանյան կայսրության 
հայ բնակչության հիմնական մասը. մենք զրկվեցինք մեր վերնախավից, մշակութային 
ու կրոնական ժառանգությունից, կուտակած նյութական բարիքներից, ինչպես նաև 
վաղնջական հողերից, որտեղ հազարամյակներ ի վեր կազմավորվում էր հայերի կյանքի 
ավանդական կացութաձևը:

Երկրորդ. Ցեղասպանությանը հետևեց Հայաստանի խորհրդայնացումը, որը գոյատևեց 
1921-ից մինչև 1991 թվականը: Դա լուրջ ժողովրդագրական աճի, արդյունաբերական 
վերելքի, նորարարության ու ենթակառուցվածքային հզոր զարգացման, գիտական ու 
մշակութային վերնախավի վերածննդի ժամանակաշրջան էր: Սակայն բոլոր դրական 
պահերով հանդերձ, խորհրդայնացումը մեզ վրա ամենաբարերար ազդեցությունը 
չունեցավ, քանի որ ինտերնացիոնալ կոմունիստական գաղափարախոսությունը ճնշում 
էր ազգային ինքնակայությունը: Յոթանասնամյա այդ ժամանակահատվածը հանգեցրեց 
հայ նոր ենթաէթնոսի՝ խորհրդային հայերի առաջացմանը: Նշված նոր ընդհանրությանը 
բնորոշ արժեքային, վարքագծային և այլ կողմնորոշիչները պայմանավորեցին 
սփյուռքյան և հետխորհրդային հայերի միջև լուրջ խզման առաջացումը: Ստորև մենք 
ամենայն մանրամասնությամբ կդիտարկենք Խորհրդային Հայաստանում կյանքի 
առանձնահատկությունները՝ փորձելով հասկանալ, թե ինչպես է կայսերական անցյալն 
այսօր ազդում մեզ վրա: 

Երրորդ. ամբողջ 20-րդ դարի ընթացքում հայկական սփյուռքը սրընթաց աճում 
էր. սկզբում այն համալրում էին Ցեղասպանությունից մազապուրծ փախստականները, 
իսկ ավելի ուշ՝ Մերձավոր Արևելքի մահմեդական երկրներից քրիստոնեական երկրներ 
տեղափոխվող գաղթականները: Հարյուրամյակի վերջին սփյուռքահայերը կազմում 
էին մոլորակի հայ բնակչության շուրջ երեք քառորդը: Օսմանյան կայսրությունից 
փախստականները համալրում էին համաշխարհային առևտրական ցանցի հանգուցային 
կետերում գտնվող սփյուռքյան համայնքները կամ պատմական հայրենիքից հեռու ստեղծում 
էին նոր համայնքներ (նկար 6): Սփյուռքահայերի և խորհրդային հայերի՝ միմյանց հետ 
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շփվելու հնարավորությունները սահմանափակ էին, և դա խորացնում էր խզումը նույն ազգի 
ներկայացուցիչների աշխարհայացքների ու վարվելակերպի միջև: Աշխարհասփյուռ հայերի 
իրարահաջորդ սերունդները մեծանում էին տարբեր երկրներում և անխուսափելիորեն 
ենթարկվում ուծացման, ինչպես, օրինակ, Լեհաստանի հայ համայնքի դեպքում: Այդ 
գործընթացը շարունակվում է նաև այսօր: 

Մոսկվա

Աշխաբադ

Բաղդադ
Պաղեստին

Կահիրե

Աթենք 

Ստամբ�լ

Բ�լղարիա

Բեյր�թ

Հալեպ

Թեհրան

Մարսել

[դեպի Հրվ. Ամերիկա]

[դեպի Ավստրալիա]

[դեպի ԱՄՆ]

[դեպի Կանադա]

[դեպի Եվրոպա]

[դեպի Մեծ Բրիտանիա]

Հրվ. Ռ�սաստան

Նկար 6. Միգրացիան Հայոց ցեղասպանությունից հետո46 

Չորրորդ. 1991 թվականին պատմական Հայաստանի մի փոքր հատվածում ձևավորվեց 
անկախ Հայաստան և անմիջապես հայտնվեց ծանրագույն տնտեսական իրավիճակում, 
ի լրումն դրա` նաև սահմանակից լինելով թշնամաբար տրամադրված հարևանների: 
Չնայած ակնհայտորեն դրական արդյունքին, որ ունեցավ սեփական ազգային պետության 
ստեղծումը, և չնայած Արցախի անկախության համար մղված պատերազմում գրանցած 
հաղթանակին, չի կարելի ասել, որ հայերը ձեռք բերեցին մասնատված ազգը միավորելու 
իրական հիմք: Վերջին 25 տարիների ընթացքում Հայաստանից, որոշ գնահատականներով, 
հեռացել է շուրջ կես միլիոն մարդ՝ ձևավորելով միգրացիայի նոր ալիք47: Ողբերգական 
պարադոքսն այն է, որ բաղձալի ինքնիշխանությունն ստանալով՝ հայերը ոչ միայն չէին 
ձգտում վերադառնալ պատմական հայրենիք, այլև հակառակը՝ սեփական կամքով լքում 
էին ու շարունակում են լքել հայրենիքը: Կարևոր է նաև մեկ այլ հանգամանք. պատմության 
մեջ առաջին անգամ մենք սկսեցինք ապրել ազգային առումով միատարր երկրում: Հայերը 
միշտ մեծ կայսրությունների մաս են եղել և, ինչպես արդեն նշվել է, անգամ Տիգրան 
Մեծի ժամանակներում կազմել են Մեծ Հայքի բնակչության սոսկ մեկ մասը: Այսօրվա 

46 Քարտեզը տրամադրել է «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» բարեգործական 
հիմնադրամը:

47 Арутюнян Л., С вещами на вылет, или Что гонит молодежь из Армении // Sputnik. – 08.09.2017. URL: 
https://ru.armeniasputnik.am/society/20170908/8562681/pora-rvat-kogti-iz-armenii-pochemu-molodezh-
hochet-uekhat.html (հղումը կատարվել է 11.01.2018).
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Հայաստանի ազգային միատարրությունը լուրջ մարտահրավեր է մի ազգի համար, որը 
դարեր շարունակ ապրել է քաղաքակրթությունների և մշակույթների սահմանագծերում: 
Այս թեմային դեռ կանդրադառնանք հաջորդ գլխում: 

Այսպիսով, արդի Հայոց աշխարհը, մեր ընկալմամբ, արդյունք է, առաջինը, Օսմանյան 
կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության, որը հանգեցրեց պատմական հողերի կորստին, 
հայերի տարաբնակմանը աշխարհով մեկ և հայկական սփյուռքի ձևավորմանը, և երկրորդը՝ 
Հայաստանի խորհրդայնացման, որն ավարտվեց անկախ Հայաստանի կազմավորմամբ 
և Արցախի ազատագրմամբ: 

20-րդ դարասկզբի իրադարձությունները շրջադարձային եղան հայ ժողովրդի 
պատմության մեջ. սասանվեցին մեր կացութակերպի ծանոթ ձևերը, բեկում ապրեց 
ազգի զարգացման բնական հետագիծը, մեծապես քայքայվեց կեցության արմատների 
համակարգը: Ազգը մասնատվեց բազմաթիվ ենթաէթնոսների, որոնք դրանից հետո 
զարգանում էին սփյուռքյան համայնքներում, պատմական հայրենիքից հեռու: Առանձին 
ենթաէթնոս կազմեցին խորհրդային հայերը: Այսօր մեր առջև կանգնած են բարդագույն 
հարցեր, որոնք պատասխաններ են պահանջում: Ինչպե՞ս հրաժեշտ տալ ազգ-զոհի դերին: 
Ինչպե՞ս մերձեցնել հետխորհրդային հայերին և տարանջատ, աստիճանաբար ձուլվող 
սփյուռքի ներկայացուցիչներին: Ինչպե՞ս ամենամոտ ապագայում ստեղծել ընդհանուր 
հպարտության առարկաներ, որոնք այսօրվա հայերին կմղեն մերձեցման: Այս հարցերի 
հնարավոր պատասխանները գտնելու համար ավելի հանգամանորեն դիտարկենք արդի 
Հայոց աշխարհի հիմքում ընկած երեք տարրերը՝ Ցեղասպանության հիշողությունը, 
սփյուռքը և Հայաստանի Հանրապետությունը:

Ցեղասպանության հիշողությունը

20-րդ դարի ընթացքում խորհրդային հայերի և սփյուռքահայերի փոխգործակցությունը 
խիստ սահմանափակ էր, սակայն բոլորը, անկախ բնակության վայրից և գաղափարախոսական, 
մտավոր ու վարքային տարբերություններից, կիսում էին մեկ ընդհանուր ցավ: Նրանց 
անտեսանելի թելերով կապող այդ ցավը Ցեղասպանության հիշողությունն էր:

Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության մասին գրվել են բազմաթիվ 
ծանրակշիռ գիտական աշխատություններ: Այդ հումանիտար աղետի պատմությունն 
ուսումնասիրել են գիտնականների մի քանի սերունդներ, իրենց ստեղծագործություններում 
արտացոլել են գրողներն ու արվեստի գործիչները. այն մշտական իմաստավորման առարկա 
է մինչև օրս: Մենք նպատակ չունենք վերլուծելու Ցեղասպանության նախապայմաններն 
ու հետևանքները: Նշենք միայն, որ նախապայմաններն ի հայտ են եկել 1896-ից և 
առավել ևս 1915-ից շատ առաջ՝ դեռևս 17-18-րդ դարերում, երբ տնտեսական զարգացման 
կենտրոնը տեղաշարժվեց դեպի Արևմուտք, և Օսմանյան կայսրությունն իր էքստրակտիվ 
ինստիտուտներով սկսեց անկում ապրել: Դա իրավաչափորեն հանգեցրեց քաղաքական ու 
կրոնական հետադիմության, հանրության շրջանում ազգայնական տրամադրությունների 
աճի և ներքին թշնամիների փնտրտուքի: 
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Ցեղասպանությունը, հնարավոր է, դեռևս լիովին չի գիտակցվել որպես սերունդների 
բնական հերթագայությունը խզող ողբերգություն: Հետ նայելով՝ մենք տեսնում ենք ոչ թե 
անցյալի մեջ խորացող ազգային պատմական արարման հաջորդականության գծեր, այլ 
սոսկ արյան, տառապանքի ու անարդարության հեղեղ:

Մենք անցել ենք Ցեղասպանության գիտակցման և այդ ողբերգության նկատմամբ 
վերաբերմունքի փոփոխության մի քանի փուլով: Այսօր՝ ավելի քան հարյուր տարի անց, 
մենք հասկանում ենք, որ Ցեղասպանության հիշողությունից, որը շարունակում է մնալ 
Հայոց աշխարհը կապակցող տարր, մենք չենք կարող քաղել այն ուժն ու եռանդը, որ 
կապահովեն մասնատված ազգի միավորումը և բարգավաճումը 21-րդ դարում: 

Ցեղասպանության նկատմամբ վերաբերմունքի էվոլյուցիան
Հեղինակներն առանձնացնում են այդ էվոլյուցիայի հինգ փուլ:

Փուլ 1. Լռություն, ժխտում և ցավ. 1920–1950-ական թվականները բնութագրվում 
են լռությամբ, կատարվածն ընդունելու ու քննարկելու ցանկության բացակայությամբ, 
ամոթի, անօգնականության զգացումով: Համաշխարհային հանրությունը հայերի 
զանգվածային ոչնչացման մասին իմացավ Եվրոպա հասած փախստականների, 
օտարերկրյա միսիոներների, դիվանագետների, զինվորականների վկայությունների 
շնորհիվ: Անտանտի երկրների (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա և Ռուսաստան) 1915 
թվականի մայիսի 24-ի համատեղ հայտարարության մեջ հայերի զանգվածային 
սպանությունները պատմության մեջ առաջին անգամ ճանաչվել են մարդկության դեմ 
ուղղված հանցագործություն: Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում միջոցներ էին հանգանակվում 
փախստականների համար: Սակայն կործանվող հայերին օգնելու միջազգային 
հանրության փորձերը խոչընդոտվում էին օսմանյան իշխանությունների կողմից: 
Սպանդից մազապուրծ հայերը լքում էին հայրենի հողը, ցրվում էին աշխարհով մեկ՝ 
համալրելով սփյուռքյան համայնքները տասնյակ երկրներում, որոնց կարեկցանքով 
համակված ժողովուրդները բարեկամաբար էին ընդունում փախստականներին: 
Գաղթականներին մեծ օգնություն էին ցուցաբերում 20-րդ դարասկզբին Կահիրեում 
հիմնված Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը (AGBU) և Near East Relief 
ամերիկյան բարեգործական կազմակերպությունը (ընդհուպ մինչև 1929 թվականը 
շարունակել է իր գործունեությունը Խորհրդային Հայաստանում): Այսօր ապրում են 
շուրջ մեկ միլիոն հայեր, որոնք արյունակից հետնորդներն են գրեթե 120 հազար 
այն որբերի, որոնց այն տարիներին փրկել են մարդասիրական միջազգային 
կազմակերպությունները: Ցեղասպանությունն ուսումնասիրելու նպատակով այդ 
ժամանակաշրջանում ձեռնարկվեցին փաստաթղթերի հավաքման ու արխիվացման 
առաջին փորձերը, իրականացվեցին նաև վրեժխնդրության առաջին գործողությունները: 
1920–1922 թվականներին «Նեմեսիս» գործողության շրջանակներում ոչնչացվեցին 
Ցեղասպանության պատասխանատվությունը կրող անձինք և նրանց հանցակիցները՝ 
ներառյալ ոճրագործների հետ համագործակցած հայազգի անձինք:
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Փուլ 2. Ընդունում և կարգավորում. 1950–1960-ական թվականները 
նշանավորվեցին Ցեղասպանության թեմայի համակարգված ուսումնասիրության և լայն 
քննարկումների սկզբնավորմամբ: Երևան եկան Ցեղասպանությանը նվիրված գիտական 
հրապարակումներ և գեղարվեստական ստեղծագործություններ: Հետպատերազմյան 
ժամանակաշրջանը բնորոշվում է սփյուռքյան համայնքների կենսաձևի կարգավորմամբ 
և Խորհրդային Հայաստանում դրա համեմատական կայունությամբ: 1963–1964 
թվականներին սփյուռքահայությունն ակտիվորեն պատրաստվում էր Ցեղասպանության 
50-րդ տարելիցին: Խորհրդային Հայաստանում 1965 թվականի ապրիլի 24-ին տեղի 
ունեցավ առաջին լայնամասշտաբ ցույցը՝ նվիրված Օսմանյան կայսրությունում 
Հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցին: Այդ օրը «Պրավդա» օրաթերթը լույս 
տեսավ երկու տարբերակով. առաջինը Ցեղասպանությանը նվիրված հոդվածով՝ 
Հայաստանի համար, երկրորդն առանց այդ հոդվածի՝ Խորհրդային Միության մնացած 
հանրապետությունների համար:

Փուլ 3. Վրիժառություն և լոբբիստական գործունեություն. 1970–1980-ական 
թվականները բնութագրվում են սփյուռքահայերի ահաբեկչական գործողություններով 
և լոբբիստական ջանքերով: Սփյուռքահայության բարձր կենտրոնացվածություն 
ունեցող երկրներում կազմավորվում էին քաղաքական ազդեցության խմբեր: ԱՄՆ-ի, 
Ֆրանսիայի և այլ երկրների հայ համայնքներում ավելացել էր ազդեցիկ ու ապահովված 
մարդկանց թիվը, որոնք օգնում էին ներգրավել նշանակալի ֆինանսական ռեսուրսներ: 
Հիմնվել էին հետազոտական ինստիտուտներ, որոնք զբաղվում էին Ցեղասպանության, 
սփյուռքին և Հայաստանին առնչվող հարցերի ուսումնասիրմամբ (մասնավորապես` 
Զորյան ինստիտուտը): 1970-ականների սկզբին ի հայտ եկան հայկական զինված 
կազմակերպություններ, որոնք մի քանի ահաբեկչական գործողություն իրագործեցին 
Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Ամերիկայում: Այդ խմբերը 
հետապնդում էին ընդհանուր նպատակ՝ համաշխարհային հանրության ուշադրությունը 
հրավիրել հայկական հարցի վրա և հասնել Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման: 
Նպատակը մասնակիորեն իրականացավ. միջազգային լրատվամիջոցներում մի 
շարք հրապարակումներ եղան Ցեղասպանության վերաբերյալ: Ահաբեկչական 
կազմակերպությունների գործողություններին սփյուռքի արձագանքը տարաբնույթ էր՝ 
համակրանքից ու ֆինանսական, հասարակական, քաղաքական աջակցությունից մինչև 
«ամոթալի ու հայերի համար վնասակար» հանցագործությունների դատապարտումը: 
Դա հանգեցրեց սփյուռքյան շրջանակների ներսում պառակտումների:

Փուլ 4. Ճանաչման պահանջ. 1980-2000-ական թվականներին հայերն սկսեցին 
միջազգային հանրությունից ավելի համառորեն պահանջել հումանիտար աղետի 
փաստի ճանաչումը: Հրատարակվեցին մի շարք գրքեր հայերի հետապնդումների 
ու սպանությունների, օսմանյան իշխանությունների գազանությունների 
ականատեսների վկայություններով: Սփյուռքի քաղաքական խմբավորումների 
միջև սրվեց մրցակցությունը Ցեղասպանության ճանաչումը միանձնյա պահանջելու 
իրավունքի, վրիժառության «մենաշնորհի» համար: Եղավ մի պահ, երբ փոխվեց 
ամերիկահայերի լոբբիստական գործունեության ուղղությունը. ԽՍՀՄ-ի փլուզումից 
և անկախ Հայաստանի Հանրապետության կազմավորումից հետո նրանց համար 
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առաջնահերթ կարևորություն ձեռք բերեց նոր ինքնիշխան պետության դիրքերի 
պաշտպանության ու ամրապնդման խնդիրը: Արցախի անկախության համար մղվող 
պատերազմում հաղթելուց հետո կրկին առաջին պլան մղվեցին Ցեղասպանության 
ճանաչման պահանջները: Արդյունքում այսօր Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել ու 
դատապարտել են 31 երկիր, ԱՄՆ-ի 50 նահանգներից 48-ը, ինչպես նաև մի շարք 
ազդեցիկ միջազգային կազմակերպություններ: Հայկական լոբբիի ջանքերի շնորհիվ 
Կալիֆորնիայի Սենատն ընդունեց մի օրենք, որը նահանգին թույլ է տալիս քննարկել 
1915-1923 թվականներին ապահովագրության վկայականներ ձեռք բերած հայերի 
ժառանգներին վճարվելիք փոխհատուցմանն առնչվող հարցեր: Սակայն առաջին 
հայցի բավարարումից հետո փոխհատուցում պահանջող ամերիկահայերի հետագա 
հայցերը մերժվեցին: Ցեղասպանության թեման 20-րդ դարի վերջին պատմական-
հումանիտար ոլորտից փոխադրվեց քաղաքական-իրավական ոլորտ: Այդ ժամանակ 
Թուրքիայի իշխանություններն արդեն սկսել էին արևմտյան երկրներում իրականացնել 
համակարգված լոբբիստական գործունեություն, այսպես կոչված, հայկական հարցի 
շուրջ՝ նպատակ ունենալով խուսափելու ցեղասպանության փաստի իրավաբանական 
ճանաչումից: Սփյուռքի ռեսուրսները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
հետևողական դիվանագիտական, իրավաբանական և ֆինանսական աջակցության 
բացակայության պայմաններում, ակնհայտորեն չէին կարող ապահովել հարցի լուծումը 
գլոբալ մակարդակում: Ցեղասպանության թեման սկսեց օգտագործվել ԱՄՆ նախագահի 
թեկնածուների կողմից, որոնք ուզում էին ոչ միայն ընտրությունների ժամանակ 
ապահովել ամերիկահայերի ձայները, այլև ներգրավել հայկական հիմնադրամների ու 
կազմակերպությունների ֆինանսական ռեսուրսները: Նախընտրական խոստումները, 
սակայն, ցայսօր մնում են չկատարված: 20-րդ դարավերջին, օսմանյան իշխանությունների 
հանցագործությունների վկաների ու ականատեսների կյանքից հեռանալուն զուգընթաց, 
զգացմունքային կապը ողբերգության հետ սկսեց թուլանալ ինչպես հայերի, այնպես 
էլ համաշխարհային հանրության շրջանում:

Փուլ 5. Հետաքրքրության մարում. 2000–2015 թվականներին Ցեղասպանության 
նկատմամբ հետաքրքրությունը, հեռու լինելով իսպառ վերանալուց, այդուհանդերձ սկսեց 
նվազել: Հայոց ցեղասպանությունն աստիճանաբար դառնում էր համաշխարհային 
պատմության մի մասը: «Ցեղասպանություն» եզրը գործածության մեջ է մտցրել լեհ-
ամերիկյան իրավաբան, ծագումով հրեա Ռաֆայել Լեմկինը, որն ուսումնասիրում 
էր հրեական ջարդերի պատմությունը և հատկապես հայերի ոչնչացումը Օսմանյան 
կայսրությունում: Այդ եզրը միջազգային իրավական կարգավիճակ ստացավ միայն 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ու Հոլոքոսթից հետո: 20-րդ դարի երկրորդ 
կեսին աշխարհը վկա դարձավ մարդկության դեմ սահմռկեցուցիչ հանցագործությունների 
մի ամբողջ շարքի Կամբոջայում, Ռուանդայում, Սրեբրինիցայում և մոլորակի այլ 
անկյուններում: 20-րդ դարի վերջին Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանությունը 
ճանաչվեց առաջինն այդպիսի հանցագործություններից, որին հաջորդել են ամբողջ 
շարք  ցեղասպանություններ ու էթնիկ զտումներ: Վերջին ժամանակներում, սակայն, 
այդ խնդրի հանդեպ համաշխարհային հանրության նախկին ուշադրությանը 
փոխարինում է ակներև անտարբերությունը. 20-րդ և 21-րդ դարերի բազմաթիվ արյունալի 
իրադարձությունների պաստառին հայերի ողբերգության ընկալման սրությունն սկսել է 
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բթանալ: Սերնդափոխությանը զուգահեռ նույն օբյեկտիվ գործընթացներն են դիտվում 
նաև Հայոց ցեղասպանությունից ընդամենը երկու տասնամյակ անց տեղի ունեցած 
Հոլոքոսթի, անցած դարի մյուս հումանիտար աղետների պարագայում: Կարևոր է նաև, 
որ այս պայմաններում վերանում է կենդանի հիշողությունը՝ Ցեղասպանության մասին 
գիտելիքի ներընտանեկան փոխանցման գլխավոր մեխանիզմը:

Հայերի երիտասարդ սերունդն արդեն այնքան էլ սուր չի զգում Ցեղասպանության 
հետ անձնական զգացմունքային կապը, թեև պահպանում է անարդարության 
հիշողությունն ու դրա հետ կապված խռովքի զգացողությունը: Երիտասարդությունն 
ուզում է իրեն զգալ ոչ թե զոհ, այլ թիկունքում հերոսական անցյալ ունեցող հաղթող ազգ: 
Ըստ երևույթին, խոշորագույն տերությունները վաղ թե ուշ կճանաչեն Ցեղասպանության 
փաստը, ուստի հանրային տիրույթում ավելի ու ավելի հաճախ է քննարկվում այդ 
ողբերգության իմաստավորման և հիշողության գործարկումների հետագա ուղեգծի 
հարցը։

 Սփյուռքը Ցեղասպանությունից հետո. հայացք ներսից

Ցեղասպանությունից հետո ձևավորված հայկական սփյուռքի զարգացումն ինքնին 
եզակի երևույթ չէ. նոր հայրենիքում հարմարվելու ու հետագա ձուլման գործընթացով 
անցնում են բոլոր փախստականները: Կցանկանայինք այստեղ առանձնացնել սփյուռքի չորս 
սերունդ, նկարագրել դրանցից յուրաքանչյուրին բնորոշ գծերը և լավագույնս ներկայացնել 
մերօրյա իրադրությունը: 

 Նրանց համար, ում հաջողվել էր փրկվել, Օսմանյան կայսրության տարածքում 
շարունակվող սպանդի և Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում ու Աֆրիկայում ընթացող 
համաշխարհային պատերազմի պայմաններում օտարության մեջ առաջին տարիները 
(1915–1923 թվականներ) դարձան դեգերումների, բազմաթիվ վերաբնակումների և նոր 
իրողությանը հարմարվելու փորձերի տարիներ: Տարբեր երկրներում ապաստան գտած 
հայերը ոչ միայն զգացմունքային, այլև մշակութային ծանր ցնցում էին ապրում՝ իրենց 
համար խորթ կենսակերպերի նկատմամբ քննադատական, իսկ երբեմն նաև անբարեհաճ 
վերաբերմունք տածելով: Միևնույն ժամանակ, գոհությամբ և ուրախությամբ էին լցված, 
քանի որ ընտանիքում և ազգային համայնքում կյանքի առօրյա դրվածքն առնվազն ինչ-որ 
չափով պահպանելու հնարավորություն էին ստացել: Սփյուռքի այս առաջին (մասամբ՝ նաև 
երկրորդ) սերունդը (պայմանականորեն՝ 1923–1940-ական թվականները), գիտակցելով 
ազգային ինքնությունը պահպանելու կարևորությունը, բացում էր հայկական դպրոցներ, 
եկեղեցիներ ու ակումբներ, ուր հաճախում էր նրանց երեխաների մեծամասնությունը, 
որոնք սովորում էին հյուրընկալ երկրների հանրակրթական դպրոցներում: Այս փուլում 
սփյուռքահայերը դեռևս սևեռված էին իրենց վրա՝ ջանալով պահպանել սեփական 
ինքնակայությունն ու պատմական հողում ապրելու հիշողությունը:
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1940-ականներից 1965 թվականի միջև ընկած ժամանակահատվածում, որն ընդգրկում 
է սփյուռքահայերի երկրորդ ու մասամբ նաև երրորդ սերունդները, նրանց կյանքն 
աստիճանաբար կարգավորվում էր: Առավել ակտիվ և նպատակասլաց սփյուռքահայերը 
ձգտում էին ինտեգրվել տեղի հասարակությանը: Այստեղից էլ՝ ազգային համայնքի 
հետ նրանց կապի աստիճանական թուլացումը. նրանք ավելի ու ավելի հաճախ էին 
խուսափում համայնքի հետ զուգորդվելուց: Եվ զարմանալի չէ, որ յուրօրինակ գետտոների 
հատկանիշներ ձեռք բերող համայնքների ղեկավարների դերում հաճախ հայտնվում էին 
սփյուռքի ամենապայծառ ու տաղանդավոր ներկայացուցիչները: Հարկ է այնուամենայնիվ 
նշել, որ, չնայած ուծացման և սփյուռքյան համայնքներից առանձնանալու ակնհայտ 
միտմանը, սփյուռքահայերի երկրորդ և երրորդ սերունդների համար Ցեղասպանության 
ողբերգությունը, որն ավելի ու ավելի ակտիվորեն էր քննարկվում հանրային տիրույթում, 
փրկության ու կորուստների ընտանեկան պատմությունների հետ միասին շարունակում 
էր մնալ հավաքական հիշողության միացնող տարրը:  

Երրորդ սերնդի (1965–1990 թվականներ) առավել եռանդուն ներկայացուցիչները 
փորձում էին ոչ միայն տեղ գտնել իրենց նոր հայրենիքը դարձած երկրների հասարակության 
մեջ, այլև մաս կազմել տեղական վերնախավին: Այդ փորձերը սովորաբար ուղեկցվում 
էին սեփական ինքնությունից մասնակի կամ ամբողջական հրաժարմամբ, ինչը մեծապես 
պայմանավորված էր Ցեղասպանությունն իբրև ազգային պարտություն ընկալմամբ և 
անսպառ ցավով արբենալու ցանկության բացակայությամբ:

1990-ական թվականներից սկսած արդեն գործ ունենք սփյուռքահայության 
չորրորդ սերնդի հետ։ Այս շրջանում դիտվում է անկախ Հայաստանի կազմավորմամբ 
հարուցված զգացմունքային վերելք: Սփյուռքահայերից շատերն այժմ ցանկանում են 
նորովի իմաստավորել իրենց ազգային ինքնությունն ու արմատները, որպեսզի ոչ միայն 
պահպանեն, այլև ժամանակակից աշխարհում հաստատեն հայ ժողովրդի ինքնակա 
ու անկրկնելի դերը: Վերջին տասնամյակների ընթացքում աշխարհն արմատական 
փոփոխությունների է ենթարկվել, սփյուռքի նոր սերունդն ապրում է որակապես այլ 
պայմաններում, քան կես դար առաջ: Մինչդեռ նրա հիմնական հաստատությունները 
(դպրոցներ, ակումբներ, հասարակական կազմակերպություններ և այլն) ձևավորվել են 
վաղուց՝ 1940–1970-ական թվականներին, և 20-րդ դարի վերջին քառորդում արդեն հնացած 
էին: Մասնավորապես, սփյուռքի մերօրյա դպրոցները, հազվադեպ բացառություններով, 
դժվար է համարել ազգային ավանդույթների պահպանման կենտրոններ և դասել առաջավոր 
կրթական հաստատությունների շարքը: Դրանք ակնհայտորեն ունեն բարձր որակավորմամբ 
ուսուցչական կազմի, ուսանողների որակյալ ընտրության, դասավանդման արդիական 
մեթոդաբանության ներգրավման կարիք, որոնք կբավարարեն ժամանակի պահանջները: 
Բրիտանական, ամերիկյան և այլ միջազգային դպրոցների աճող մատչելիությունը սրել է 
մրցակցությունը կրթական շուկայում: Միաժամանակ, աճող միգրացիոն հոսքերը Մերձավոր 
Արևելքից ուղղվում են դեպի ԱՄՆ, Կանադա և այլ երկրներ: Եվրոպայում սովորող հայ 
երեխաների քանակը կրճատվել է, ինչը հանգեցրել է մի քանի հայտնի դպրոցների փակման՝ 
ներառյալ այնպիսի նշանավոր հաստատությունների, ինչպիսին են Մելքոնյան վարժարանը 
Կիպրոսում և Մուրադ-Ռափայելյան վարժարանը Վենետիկում:
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Հայտնի ձեռնարկատեր և բարերար Նուբար Աֆեյանը ուծացման ժամանակակից 
գործընթացները նկարագրելու համար առաջարկել է «արտագաղթ սփյուռքից» եզրը: Այն 
հանգամանքը, որ առավել գործունյա, կրթված ու նպատակասլաց հայերը չեն ցանկանում 
կապված մնալ սփյուռքի համայնքներին ու դրանց սովորական հաստատություններին, 
հանգեցնում է նրան, որ հիմնականում երիտասարդները լքում են սփյուռքը: Գործընթացը 
տեղի է ունենում արագ և նման է ճառագայթման՝ անտեսանելի է, և հետևաբար շատերի 
կողմից չի գիտակցվում, բայց, ինչպես հաճախ է պատահել հայ ժողովրդի պատմության 
մեջ, ունի աղետաբեր հետևանքներ:  Մենք հստակ հաշիվ ենք տալիս մեզ, որ ժամանակի 
ընթացքում հայ համայնքները վերջնականապես ձուլվելու են և քայքայվելու: Ինչպես արդեն 
ասել ենք, դա բնական, գիտության մեջ նկարագրված փոխակերպում է, որով անցնում 
են բազմաթիվ սփյուռքներ: Ձուլման ողբերգական հետևանքները կանխատեսողների մեջ 
առավել հաճախ հանդիպող հակազդեցությունն այս երևույթին մեկուսանալու փորձն է, 
պաշտպանական դիրք գրավելը և ստատուս քվոն պահպանելը: Իրավիճակը, սակայն, 
պահանջում է ոչ թե ինքնամեկուսացում, այլ էապես ակտիվ գործողություններ: 

Այսօր մոլորակի վրա ապրում է մոտ 10 միլիոն հայ: Նրանցից ավելի քան 7 միլիոնը 
սփյուռքահայեր են (նկար 7), որոնցից, մեր հաշվարկով, մեկ միլիոնից պակասն է իրոք 
ներգրավված Հայոց աշխարհի գործերում: Ինչո՞վ կարող ենք շահագրգռել մնացած 
միլիոններին, որ հայերի ընդհանուր ճակատագիրը դառնա նրանց սեփական՝ հաճախ իրենց 
միանգամայն բավարարող ճակատագրի բաղկացուցիչ մասը: Գլոբալիզացվող աշխարհում 
երիտասարդ սերունդն այսօր փորձում է գտնել սեփական ինքնության սահմանումը, իսկ 
դա պայմաններ է ստեղծում, որ երիտասարդ սփյուռքահայերի մեջ հետաքրքրություն 
արթնանա սեփական ժողովրդի, պատմական հայրենիքի հանդեպ: 

Կանադա
50.000+

ԱՄՆ
1.500.000+

Եվրոպա
1.000.000+

Ռ�սաստան
2.500.000+

Ավստրալիա
40.000+

Եգիպտոս
6.000+

Թ�րքիա
60.000+

Թեհրան
70.000+

Բեյր�թ
50.000+

Հարավային Ամերիկա
30.000+

Նկար 7.  Խոշորագույն հայ համայնքները տարբեր աշխարհամասերում48

48 Քարտեզը տրամադրել է «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» բարեգործական 
հիմնադրամը:
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Սփյուռքը Ցեղասպանությունից հետո. հայացք դրսից

Աշխարհում հայերի ընկալման վերլուծությունը, որն անցկացվել է «Ավրորա»49 
մարդասիրական նախաձեռնության շրջանակում, ցույց է տալիս, որ այսօր սփյուռքում 
շատ ավելի հազվադեպ ենք հանդիպում վառ անհատների: Այսպես, 20-րդ դարի երկրորդ 
կեսում երկու գերտերություններում՝ Խորհրդային Միությունում և ԱՄՆ-ում, որտեղ հայերի 
թիվն ամենամեծն էր, նրանք երևելի պետական պաշտոններ էին զբաղեցնում և այդ 
գերտերությունների գիտական ու մշակութային վերնախավերի էական մասն էին: Հարկավոր 
է ցավով արձանագրել, որ 20-րդ դարի վերջին սփյուռքի երկրների վերնախավերում 
հայերի թիվն ու նշանակալիությունն սկսեցին նվազել: Դրանից բացի, նույն տարիներին 
աշխուժանում է համաշխարհային միգրացիան, և հայկական, հրեական, հունական, 
իռլանդական և կայացած այլ համայնքների կողքին տարբեր պետություններում ձևավորվում 
են նորերը՝ թուրքական, սերբական, վրացական, նիգերիական, ադրբեջանական և այլն: 
Այս հանգամանքն իր հերթին նույնպես նվազ նկատելի է դարձնում հայկական սփյուռքի 
ներկայությունը տարբեր երկրներում: 

Հետազոտության արդյունքները լավագույնս լուսաբանում են այն փաստը, որ այդ 
երկրների քաղաքացիները հայերի նկատմամբ աստիճանաբար ավելի անտարբեր են 
դառնում: Կարևոր է նաև այն, որ հետազոտության շրջանակում հարցվածներից նրանք, 
ովքեր համակրանքով են վերաբերվում հայերին՝ հիմնականում լավ կրթություն ստացած 
և համեմատաբար բարձր եկամուտ ունեցող մարդիկ, սովորաբար պատկանում են 
ավելի բարձր տարիքային խմբերի, քան նրանք, ովքեր անտարբեր են կամ բացասական 
վերաբերմունք ունեն հայերի նկատմամբ: Եթե այս վիճակը մատնվի ինքնահոսի, հաջորդ 
քսան տարիներին բնական պատճառների բերումով աշխարհն է՛լ ավելի անտարբեր 
կդառնա հայերի նկատմամբ: 

«Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության շրջանակներում 
անցկացված հասարակական կարծիքի հարցման արդյունքները50

Տասը երկրներում հայկական ծագում չունեցող քաղաքացիների շրջանում 
անցկացված հասարակական հարցման արդյունքներով, յուրաքանչյուր տասը 
հարցվածից միայն չորսն է տեղյակ իր երկրում հայ համայնքի գոյության մասին (նկար 8)։

49 Այս բարեգործական նախագծի մասին, որը խորհրդանշորեն արտահայտում է հայ ժողովրդի 
երախտագիտությունը բոլոր նրանց, ովքեր իրենց փրկել են Ցեղասպանությունից, մանրամասն 
խոսում ենք 5-րդ գլխում:

50 Հետազոտությունն անցկացվել է լոնդոնյան New Place Consultancy ընկերության կողմից, TNS Opinion, 
Kantar Group գործակալության բրյուսելյան բաժանմունքի հետ համատեղ, երկու փուլով՝ 2016 
թվականի մարտին և հունիս-հուլիսին տասը երկրներում՝ ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Ֆրանսիայում, 
Ավստրալիայում, Արգենտինայում, Դանիայում, Նորվեգիայում, Հունաստանում, Գերմանիայում և 
Ռուսաստանում: Արդյունքներն ամբողջությամբ ներկայացված են https://auroraprize.com կայքում:
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Նկար 8. Հայկական ծագում չունեցող քաղաքացիների տեղեկացվածությունը հայ համայնքի 

գոյության մասին (2015–2016 թվականներ) 

Հարցվածների գրեթե մեկ երրորդը նշել է, որ հայկական միավորումները 
կարևոր են իրենց երկրի համար ինչպես ազգային, այնպես էլ տարածաշրջանային 
մակարդակներում, բայց նրանց մեծամասնությունը միաժամանակ կարծում է, որ հայերի 
դերն իրենց երկրի կյանքում մեծ չէ, իսկ հարցմամբ ընդգրկվածների մեկ երրորդից 
ավելին դժվարացել է պատասխանել հայ համայնքի ազդեցության վերաբերյալ հարցին 
(նկար 9): Այդուհանդերձ, նրանք ընդունում են, որ հայկական միավորումները նշանակալի 
ավանդ ունեն երկրի մտավոր, մշակութային, սոցիալական ու տնտեսական կյանքում:

Նկար 9. Հայկական միավորումների նշանակալիության գնահատականը

32%

27%

41%

Գիտեի, որ ձեր երկր�մ 
բնակվող հայկական 
համայնք կա։

Աղոտ գաղափար �նեի, 
որ ձեր երկր�մ բնակվող 
հայկական համայնք կա, 
սակայն վստահ չէի։

Մինչև այսօր չգիտեի 
ձեր երկր�մ բնակվող 
հայկական համայնքի 
գոյ�թյան մասին։

Կարևոր երկրներ�մ հայկական համայնքների 
ազդեց�թյ�նն աճել� հնարավոր�թյ�ն �նի

ԱՄՆ

Ֆրանսիա

Ավստրալիա

Կանադա

Արգենտինա

8% 25% 32% 35%

43%

37%

43%

27%

35%

38%

34%

38%

14%

18%

17%

30%

8%

7%

5%

5%

Շատ կարևոր համայնք է, որը հիմնական 
դեր է խաղ�մ իմ երկրի սոցիալական 
կառ�ցվածք�մ։

Կարևոր համայնք է, սակայն դեր է խաղ�մ 
իմ երկրի ավելի տեղային (շրջանային, 
քաղաքային), քան ազգային մակարդակ�մ։

Կարևոր համայնք է, որն իմ երկր�մ 
�նի սահմանափակ դերակատար�թյ�ն 
և ազդեց�թյ�ն։

Չգիտեմ:
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Նկար 10. Հայերի հետ անձնական ծանոթության մակարդակը հայ համայնքի գոյության 

մասին տեղյակ հարցվածների շրջանում

Մեր քննարկման համատեքստում կարևոր է նշել, որ հարցվածների երկու 
երրորդը, որոնք տեղյակ են հայ համայնքի գոյության մասին, անձամբ ծանոթ 
չեն և չեն շփվում հայերի հետ (նկար 10):

20-րդ դարի երկրորդ կեսի միգրացիոն հոսքերը

Հայերի համար 20-րդ դարի պատմությունը գրեթե չընդհատվող և այսօր էլ շարունակվող 
արտահոսքն է Մերձավոր Արևելքից: Ռազմական հեղաշրջումը Եգիպտոսում (1950-ական 
թվականներ), հեղափոխությունը Իրանում (1979 թվական), քաղաքացիական պատերազմը 
Լիբանանում (1975–1990 թվականներ) հայ բնակչությանը հարկադրեցին ապաստան որոնել 
ավելի անվտանգ քրիստոնեական երկրներում: Միգրացիոն գործընթացները սաստկացան 
ԽՍՀՄ-ի փլուզումից, Բաքվի և Սումգայիթի կոտորածներից հետո (նկար 11): Սիրիայի 
հայ համայնքը՝ սփյուռքի սակավ համեմատաբար խոշոր համայնքներից մեկը, վերջին 
տարիների ռազմական բախման ընթացքում գործնականում վերացավ, իսկ Լիբանանի հայ 
համայնքը գտնվում է վերացման սպառնալիքի տակ: Ճգնաժամը դարձյալ մոլեգնեց այնտեղ, 
ուր ապրում էին Ցեղասպանությունից մազապուրծ հայերը՝ բերելով նոր տառապանքներ. 
Սիրիայում և Իրաքում վերջին տասնամյակների իրադարձությունները 20-րդ դարի 
սոսկալի պատմության շարունակությունն են: Կարելի է չկասկածել, որ Մերձավոր Արևելքի 
մահմեդական երկրներում զինված հակամարտությունների գոտիներից փախստականները, 
վերաբնակվելով Հին ու Նոր Աշխարհների քրիստոնեական երկրներում, կհամալրեն տեղի 
հայ համայնքները և, վերջիններիս նման, աստիճանաբար կձուլվեն: Ականատես լինելով 

Երեք հարցվողից երկ�սը որևէ հայի չի ճանաչ�մ

66%

27%

7%

Անձամբ ճանաչ�մ եմ 
դրա անդամներից շատերին՝ 
10 կամ ավելի մարդ�։

Ճանաչ�մ եմ որոշ անդամների՝ 
1-ից 9 մարդ�։

Անդամներից որևէ մեկին 
չեմ ճանաչ�մ։
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Մերձավոր Արևելքում հայ համայնքների անհետացմանը՝ կարող ենք ցավով արձանագրել, 
որ, ինչպես Միջին դարերում և Նոր ժամանակներում, այսօր ևս միգրացիոն հոսքերը 
կենտրոնաձիգ բնույթ չեն կրում. փախստականների ճնշող մեծամասնությունը հակված 
չէ վերադառնալու պատմական հայրենիք՝ անկախ Հայաստան, այլ գերադասում է լուծվել 
ավելի հարմարավետ ու անվտանգ, ինքնադրսևորման հնարավորություններ ընձեռող 
միջավայրում:

Իրանի
հեղափոխ�թյ�ն

1979 թ.

Սիրիայի խռով�թյ�ն
2011 թ. – ցայսօր

Լիբանանի
քաղաքացիական
պատերազմ

1975-1990 թթ.Եգիպտական
ազգայնական�թյ�ն

1950-ականներ

Միգրացիա Խորհրդային
Մի�թյան փլ�զ�մից

1980-ականներ – ցայսօր

Նկար 11. Հայ բնակչության միգրացիոն հոսքերը 20-21-րդ դարերում51

Պատմական հայրենիքի հանդեպ սփյուռքահայերի 
վերաբերմունքի էվոլյուցիան

Սփյուռքի առաջին սերունդը դարձավ Առաջին Հանրապետության անկման, բոլշևիկների 
կողմից իշխանության զավթման և 1921 թվականի Կարսի պայմանագրով վաղնջական 
հայկական հողերի կորստի վկան52: Բոլշևիկյան իշխանության նկատմամբ բացասական 
վերաբերմունքը, որ բնորոշ էր այդ սերնդին, է՛լ ավելի սաստկացավ, երբ սկսվեցին 
եկեղեցու ճնշումն ու հետապնդումը: Այդուհանդերձ, 1929-ից մինչև 1937 թվականները 
Հայկական ԽՍՀ մշտական բնակության եկան ավելի քան 16 հազար հայեր՝ հիմնականում 
Եվրոպայից: Չնայած գաղափարախոսական տարբերություններին, համաշխարհային հայ 
վերնախավի մի մասն ընդունեց Խորհրդային Հայաստանի կառավարության՝ հայրենիքում 

51 Քարտեզը տրամադրել է «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» բարեգործական 
հիմնադրամը:

52 Կարսի պայմանագիրը կնքվել է Կարսի համաժողովի ավարտին՝ 1921 թ. հոկտեմբերի 13-ին՝ մի կողմից 
քեմալական Թուրքիայի և մյուս կողմից Անդրկովկասի սովետական հանրապետությունների միջև։ 
5-րդ հոդվածի համաձայն, Թուրքիայի, Սովետական Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունները 
համաձայնել են, որ Նախիջևանի մարզը Պայմանագրի 3-րդ հավելվածում նշված սահմաններում 
կազմի ինքնավար տարածք՝ Ադրբեջանի խնամակալության ներքո։ URL։ https://hy.wikisource.org/wiki/
Կարսի_պայմանագիր (հղումը կատարվել է 20.11.2018)։
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հաստատվելու հրավերը: Մեծ մասամբ այդ հայրենադարձներից էր նաև, որ ձևավորվեց 
երիտասարդ հանրապետության գիտական ու մշակութային վերնախավը:

Երկրորդ և երրորդ սերունդների կյանքը համընկավ Հայաստանում խորհրդայնացման 
խորացման, Երկրորդ համաշխարհային պատերազի և ԽՍՀՄ-ի ու Արևմուտքի միջև 
սառը պատերազմի ժամանակահատվածին: Խորհրդային Հայաստանի և սփյուռքի միջև 
մշակութային կապերը սահմանափակված ու կարգորոշված էին, սփյուռքից Հայաստան 
ժամանող զբոսաշրջիկների թիվն աննշան էր: Սակայն 1946-1948 թվականներին ստալինյան 
հայրենադարձության նպատակաուղղված քաղաքականության արդյունքում Խորհրդային 
Հայաստան տեղափոխվեցին տասնյակ հազարավոր հայեր Հունաստանից, Սիրիայից, 
Եգիպտոսից, Իրանից, Ֆրանսիայից և ԱՄՆ-ից53: Նրանք հարստացրին ու ավելի բազմազան 
դարձրին Հայկական ԽՍՀ սոցիալական ու մշակութային կյանքը՝ իրենց հետ բերելով 
ջազը, օտար լեզուների իմացությունը, փողոցային սրճարանների հարմարավետությունը, 
նախկին բնակության երկրների խոհանոցը և այլն: Սակայն որոշ հայրենադարձներ 
շուտով հիասթափություն ապրեցին ու հետ գնացին: Մնացողներից շատերը հայտնվեցին 
ԳՈՒԼԱԳ-ի ճամբարներում, որտեղից քչերը վերադարձան:

Չորրորդ սերունդն ապրեց սփյուռքի և Հայաստանի փոխհարաբերությունների 
վերածննդի շրջան: Դրա սկիզբը դրեց ԽՍՀՄ-ում հռչակված վերակառուցումը: Սպիտակում, 
Գյումրիում և այլ բնակավայրերում 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժի հետևանքները 
գործուն արձագանք ստացան աշխարհի տարբեր երկրներում: Հայկական ԽՍՀ հորդեց 
միջազգային մարդասիրական օգնությունը, և առաջին հերթին՝ սփյուռքից: 1991 թվականին 
Հայաստանն անկախություն ձեռք բերեց. հետևեցին երկրի տարածքի շրջափակումը, 
պատերազմն Արցախում և հարակից շրջաններում: Սփյուռքն ուրախություն էր ապրում 
սեփական պետության կազմավորման կապակցությամբ և միաժամանակ վախ՝ երկրի 
գլխին կախված վտանգի առջև: Երիտասարդ անկախ պետությանը օգնության հասան 
ամբողջ աշխարհի հայերը: Օգնությունն ընկալվում էր որպես բարոյական պարտք: 
Սփյուռքահայերը ոչ միայն տնտեսապես օգնում էին պատերազմող Հայաստանին (ոմանք 
նաև անդամագրվում նրա բանակին), այլև երկրի ապագայի համար ֆինանսական 
ներդրումներ էին կատարում՝ ստեղծելով ենթակառուցվածքային օբյեկտներ և ժամանակակից 
ուսումնական հաստատություններ: Սփյուռքի վերնախավը սակայն, հակառակ սպասումներին, 
մասնակցություն չունեցավ պետական ու տնտեսական ինստիտուտների արդիականացման 
սկզբունքային հարցերի լուծմանը՝ հիմնականում կողմնակի դիտորդի դիրք գրավելով: 20-րդ 
դարի 20-30-ականների նման նոր Ալեքսանդր Թամանյաններ, Ավետիք Իսահակյաններ 
և Կոստան Զարյաններ չէին գալիս երիտասարդ անկախ Հայաստան54: Կարճ ժամանակ 

53 1948 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ՍՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալ Մ. 
Մալենկովը զեկուցել է Ի. Վ. Ստալինին. «ՍՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի սեպտեմբերի 14-ի որոշմամբ 
ամբողջությամբ և անմիջապես դադարեցվել է արտասահմանցի հայերի հայրենադարձությունը 
ՍՍՀՄ և արգելվել է հայ վերաբնակներին Հայաստանում ընդունելը՝ անկախ նրանից, թե որտեղից 
են այդ վերաբնակները գալիս»: Տե՛ս «Армяне в Советском Союзе чувствуют себя обиженными» // 
Коммерсант.ru / Власть. – 18.04.2005. URL: https://www.kommersant.ru/doc/570883 (հղումը կատարվել 
է 27.03.2018)։

54 1922 թվականին Կոստան Զարյանը եկավ Հայաստան և բնակվեց Երևանում: 1924 թվականին նա 
հեռացավ Սովետական Հայաստանից և վերադարձավ միայն գրեթե քառասուն տարի անց՝ 1962 
թվականին, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի հրավերով:
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անց 1990-ականների զգացմունքային վերելքը փոխարինվեց հիասթափությամբ. այդ 
ժամանակից ի վեր սփյուռքը սահմանափակվում է սոսկ Հայաստանին պարբերաբար 
օգնող բարերարի դերով: Շատերը սկսեցին Հայաստանն ընկալել որպես մի երկիր, որի 
հանդեպ հարկավոր է կատարել որոշակի պարտավորություն՝ վճարով յուրատեսակ «ազգի 
պատկանելության հարկ»: Սփյուռքի ներկայացուցիչների համար անկախ Հայաստանը 
երկրորդ հայրենիք չդարձավ: Ունևոր հայերը մեքենայորեն շարունակում էին միջոցներ 
հատկացնել բարեգործությանը, սակայն աշխարհում, բացառությամբ մի քանի տասնյակ 
ընտանիքների, գրեթե չէին մնացել ունևոր հայ երիտասարդներ, որոնք առաջվա նման 
պարբերաբար օժանդակեին Հայաստանին։ Սփյուռքի ֆինանսական աջակցությունը 
մեծ մասամբ, ցավոք, ուղղված չէ զարգացման այնպիսի ծրագրերում նյութական ու 
հոգևոր հետևողական ներդրումների, որոնք մեր երեխաների համար ավելի լավ ապագա 
կապահովեին։

Նորագույն՝ հետխորհրդային սփյուռքը կազմեցին նրանք, ովքեր անկախացումից 
հետո հեռացել են ու շարունակում են հեռանալ հայրենիքից: Հիմնական միգրացիոն հոսքը 
կազմում են տնտեսական միգրանտները: Մեկնելով ավելի բարվոք կյանքով ապրելու և փող 
աշխատելու հույսով՝ նրանք պատրաստ են արտասահմանում ամենածանր աշխատանքը 
կատարելու, անգամ այնպիսին, որն իրենց արժանապատվությունից ցածր կհամարեին 
պատմական հայրենիքում: Լքելով Հայաստանը՝ նրանք բացասական են գնահատում երկրում 
տեղի ունեցող իրադարձությունները, թերահավատորեն են վերաբերվում նրա զարգացման 
հնարավորություններին: Ընդ որում, 1990-ականներին Հայաստանից հեռացածների մեծ 
մասը ֆինանսապես օգնում է երկրում մնացած ազգականներին: Տնտեսական միգրացիան 
ունի նաև ուրիշ անցանկալի հետևանքներ, մասնավորապես, տեղի է ունենում ընտանիքների 
բաժանում: Այն հայրերը, որոնք փող աշխատելու նպատակով ստիպված են մեկնել 
արտասահման, երկար ժամանակով կտրվելով Հայաստանում մնացող իրենց կանանցից 
ու երեխաներից, նոր ընտանիքներ են կազմում, և թուլանում է նրանց կապը Հայաստանի 
հետ: Այս ամենն է՛լ ավելի է խորացնում Հայաստանում ժողովրդագրական և ընտանիքի 
ճգնաժամերը: Երիտասարդ ինքնիշխան պետության համար աղետալի հետևանքներ է 
ունենում մտավոր վերնախավի արտագաղթը, որը հատկապես մեծ էր ԽՍՀՄ փլուզմանը 
հաջորդած առաջին տասնամյակում:

Այսօր, որքան էլ ցավալի է, ստիպված ենք ընդունել, որ Հայաստանը դադարել 
է հետաքրքրություն ներկայացնել սփյուռքի գերակշիռ հատվածի, հատկապես միջին՝ 
ամենաարգասաբեր տարիքի մարդկանց համար: Սփյուռքահայերն առայժմ չեն գիտակցում, 
որ ունեն երկու հայրենիք, հպարտության երկու առարկա, ուժի երկու ակունք, անվտանգության 
երկու կղզյակ՝ իրենց նախնիներին հյուրընկալած երկրները և Հայաստանը: Եվ չի կարելի 
դրանում մեղադրել միայն սփյուռքին. չէ՞ որ ցանկացած մերձեցում պահանջում է միմյանց 
ընդառաջող շարժում: Հայաստանն առայժմ չի դարձել մասնատված ազգի կենսական 
շահերի կիզակետ, առայժմ չկա ընդհանուր այն ըմբռնումը, որ Հայաստանի բարգավաճումն 
ու սփյուռքի բարգավաճումը անքակտելիորեն կապակցված են միմյանց: 
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«Եւ բոլոր ժողովուրդները, որ անհայրենիք են, դատապարտուած են մեռնելու, 
որովհետեւ եւ առանց հայրենիքի ազգ չի կրնար ըլլալ եւ առանց ազգի հայրենիք չկայ: 
Երկու երեսները մէկ նիւթի: <…>

Այս յամառ ինքնախաբէութիւնը իր ուժը կ’առնէ գլխաւորաբար երկու աղբիւրէ. Ա. 
որ հայ կեանքը հազարամեակներով կը հաշուըւի, եւ Բ. որ քարացած համոզում մը, չես 
գիտեր ինչպէս, ունինք, թէ բռնի միջոցներով ազգ մի չի մեռնիր: Երեւի այս համոզումին 
գլխաւոր պատճառն այն է, որ Հայը բռնի միջոցներու ենթակայ եղած է եւ ուզեր ենք 
ստեղծել հաւատք մը հակազդելու համար բռնամահութեան փաստի հետեւանքներուն: 
Դժբախտաբար այս երկու միտքերն ալ խախուտ են: Որովհետև հազար տարիներ 
ապրիլը դեռ չապացուցաներ անմահութիւն: <…>

Ազգօրէն մեռա՞ւ բռնախեղդ ու այսօր կը մեռնի՞ թէ ոչ: Այսօր ո՛չ Թրքահայաստան 
կայ ու ոչ Թրքահայութիւն: Աշխարհի ամէն կողմերը ցրուած հայութեան մասին, 
անոր գոյութեան պահպանումին շուրջ ինչ ալ գրենք, ինչ ալ փորձենք՝ անօգուտ է: Ան 
դատապարտուած է մեռնելու: <…>

Հետզհետէ արդեն կը զգանք, թէ անբնական են մեր ճիգերը, որ Ամերիկայի, 
ֆրանսայի ու մինչեւ անգամ Սիւրիայի մեջ ծնած հայ տղային, որ հայրենիքին քար ու 
հողէն յիշատակ եւ ուժ չէ քաղեր, հայերէն լեզուն սորվեցնելը դեռ չի նշանակեր անոր 
քաղաքական հայութիւնը: <…>

Ու ահա այսպէս ամէն օր պիտի հիւծինք, պիտի մաշինք, եւ պիտի մեռնինք: 
Ֆրանսայի մէջ քիչ մը արագ, Սիւրիայի մէջ քիչ մը դանդաղ, բայց արդիւնքը նոյնն է»:

Շահան Նաթալի, «Թուրքերը եւ Մենք», 1928 թ.55 

Խորհրդային Հայաստան

Հայկական ԽՍՀ-ն փաստորեն հզոր կայսրության կեղծ ազգային ծայրամաս 
էր, որին տրված էին սահմանափակ իրավունքներ: Կացութակերպի այս ձևը հայերի 
համար նոր ու անբնական չէր, քանի որ հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ զուրկ է եղել 
ինքնիշխանությունից: Կայսրության կազմում սահմանափակ ինքնավարության նմանօրինակ 
իրավունքներից օգտվում էին, ասենք, Խամսայի մելիքությունները56: Հարկ է հաշվի առնել, 
որ կացութակերպի ծայրամասային ձևը կայսրության վիթխարի ռեսուրսներից օգտվելու 

55 Շահան Նաթալի, Թուրքերը եւ Մենք, Հրատարակիչ «Հայրենիք» ակումբ, Երեւան, 2011։ http://www.
mayrhayastan.am/doc/arm/pdf%20grqer/Natali%20Shahan%20Turkern%20ev%20menk.pdf։

56 Խամսա (արաբերեն նշանակում է «հնգյակ»). հինգ հայկական մելիքությունները Արցախում 
(Ղարաբաղում). հայոց ազգային-պետական կառուցվածքի վերապրուկներ, որ գոյություն են ունեցել 
17-րդ դարից մինչև 18-րդ դարի կեսը:



եզակի հնարավորություն էր ընձեռում: Առաջին հերթին այդ հնարավորությունների 
շնորհիվ էր, որ Հայկական ԽՍՀ-ն հասավ Անիի թագավորության ժամանակներից ի 
վեր աննախադեպ ծաղկման: Միևնույն ժամանակ, կայսրության ծայրամասի վիճակը 
հայերին թույլ չէր տալիս վերածվել համաշխարհային քաղաքակրթական գործընթացների 
լիիրավ սուբյեկտի, քանի որ արտաքին քաղաքական գործառույթները վերապահված 
էին մետրոպոլիային: Կեղծ ազգային ծայրամասի ներքաղաքական, տնտեսական և 
հասարակական ինստիտուտները հայելային արտացոլումն էին էքստրակտիվ կայսերական 
ինստիտուտների: «Կեղծ» բաղադրիչի առկայությունը մեր բնորոշման մեջ բացատրվում է 
նախ նրանով, որ կացութակերպի այդ ձևը կոչված էր պաշտպանելու միայն խորհրդային 
հայերի, այլ ոչ թե ամբողջ ազգի շահերը, և ապա՝ այն հանգամանքով, որ կոմունիստական 
գաղափարախոսությունն ուղղված էր ազգային ինքնության դուրսմղմանը:  

Կանգ առնենք 70-ամյա խորհրդայնացման որոշ դրական ու բացասական հետևանքների 
վրա: Խորհրդային իշխանության տարիները բնորոշվում են ժողովրդագրական բուռն աճով, 
որը սկզբունքորեն անհրաժեշտ էր քանակական ահռելի կորուստներ կրած ազգը պահպանելու 
համար: Չպետք է մոռանալ, որ խորհրդային երիտասարդ հանրապետության առջև գոյության 
սկզբից ևեթ ծառացած էր դժվարագույն խնդիր՝ ընդունել և հասարակության մեջ ներառել 
Ցեղասպանությունից փրկված 300 հազար փախստականների: Եվ երկիրը, միջազգային 
մարդասիրական ու բարեգործական կազմակերպությունների աջակցությամբ, հաջողությամբ 
լուծեց այդ խնդիրը: Ինչպես հիշում ենք, 9-10-րդ դարերում Անիի ինքնիշխան պետության 
կազմավորումը ժողովրդագրական աճի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց: Ճիշտ 
այդպես էլ Խորհրդային Հայաստանի կազմավորումը հանգեցրեց բնակչության կտրուկ 
աճի՝ 1926 թվականի 880 հազարից մինչև 1989 թվականի 3,3 միլիոնը57, ընդ որում, աճը 
տեղի է ունեցել հիմնականում ծնելիության մակարդակի բարձրացման շնորհիվ, քանի 
որ երկիր ներգաղթողների հոսքը նշանակալի չէր: Կարճ ժամանակահատվածում հայերը 
լրացրին կրած կորուստները՝ թեկուզ ընդամենը քանակական առումով, և հարկավոր է 
դա համարել խորհրդայնացման առավել դրական արդյունքներից մեկը:

Պետք է արժանին հատուցել երիտասարդ հանրապետության կառավարությանը, որին 
հաջողվեց համեմատաբար կարճ ժամկետում ներգրավել ժամանակի լավագույն ուղեղներին, 
վերածնել ազգային գիտական ու մշակութային վերնախավը՝ չնայելով գաղափարական 
հնարավոր տարաձայնություններին: Կայսերական ձևաչափը հայերի համար մատչելի էր 
դարձնում արտաքին նյութական և ոչ նյութական ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ էին 
սրընթաց զարգացման համար, և, ինչպես Օսմանյան և Ռուսաստանյան կայսրություններում, 
ապահովում էր գործունեության լայն (եթե ոչ համաշխարհային, ապա գոնե սոցիալիստական 
բլոկի շրջանակներում) ընդգրկում, ինչը նպաստեց գիտության, կրթության և մշակույթի 
առաջընթացին: Սա խորհրդայնացման մեկ այլ դրական հետևանքն էր:

 

57 Նրանցից 221 146 մարդ կամ բնակչության 6,7 տոկոսը կազմում էին ազգային փոքրամասնությունները 
(Տե՛ս Население Армении // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Армении) (հղումը 
կատարվել է 22.06.2017):

80
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Հետպատերազմական տարիներին լայնորեն ծավալվեց նոր քաղաքների 
շինարարությունը, արագորեն զարգանում էին արդյունաբերությունը, առողջապահությունը 
և կրթությունը: Բերենք ակնառու մի օրինակ: 1956 թվականին ԽՍՀՄ պատմության 
մեջ ամենաերիտասարդ գիտությունների դոկտոր և Գիտությունների ակադեմիայի 
թղթակից անդամ Սերգեյ Մերգելյանի առջև խնդիր դրվեց ստեղծելու ԽՍՀՄ-ում առաջին 
մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը: Հայկական ԽՍՀ-ն 
դարձավ հզոր տերության նորարարական տեխնոլոգիաների կենտրոն և տեղ գրավեց 
ժամանակի ամենազարգացած երկրների շարքում: Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների 
գիտահետազոտական ինստիտուտի պատմությունը կայսերական ռեսուրսները բարեհաջող 
կերպով ի շահ Հայաստանի զարգացման ծառայեցնելու օրինակներից մեկն է միայն: 
Ընդամենը երեսուն տարվա ընթացքում (մոտավորապես 1950-ից մինչև 1980 թվականը) 
Հայաստանը հսկայական ցատկ իրականացրեց՝ տեխնոլոգիապես հետամնաց երկրից 
դառնալով հաշվողական տեխնիկայի ոլորտի համաշխարհային առաջատարներից մեկը: 

Ըստ ինստիտուցիոնալ տեսության, Խորհրդային Միության էքստրակտիվ 
ինստիտուտների պայմաններում մոբիլիզացիոն աճը միանգամայն հնարավոր էր, թեև 
ի սկզբանե սահմանափակ էր և անկայուն: Մեր տրամադրության տակ տվյալներ չկան 
խորհրդային հանրապետություններում արտադրության մակարդակի և մեկ շնչին ընկնող 
սպառման վերաբերյալ, քանի որ ԽՍՀՄ-ում նման վիճակագրություն չէր կատարվում: 
Այնուամենայնիվ, Population Health Metrics-ի ներկայացրած վերլուծությունը ցույց է տալիս, 
որ Հայկական ԽՍՀ-ում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի մակարդակը ամենացածրերից մեկն 
էր միութենական հանրապետությունների մեջ՝ ավելի քան եռակի զիջելով ՌՍՖԽՀ-ին, 
Ուկրաինական ԽՍՀ-ին և մերձբալթյան հանրապետություններին58:  Ընդ որում, նրանք, 
ովքեր ապրել են Խորհրդային Միությունում մինչև փլուզումը, շատ լավ հիշում են, որ 
կենսամակարդակը Խորհրդային Հայաստանում զգալիորեն բարձր էր, քան միութենական 
հանրապետություններից շատերում: Սա խոսում է այն մասին, որ հայերը հմտորեն 
օգտագործում էին կայսերական ռեսուրսները: Հնարավոր է, որ «լավ կյանքի» մասին այդ 
հիշողություններով է բացատրվում ավագ սերնդին բնորոշ խորհրդային ժամանակների 
կարոտախտը:

Հարկ է հիշատակել նաև կայսրության ծայրամասում երկար տարիներ ապրելու 
բացասական հետևանքները: Առաջին Հանրապետության անկումը, 11-րդ Կարմիր բանակի 
մուտքը Հայաստան և դրան հետևած երկրի խորհրդայնացումը դեռ սպասում են իրենց 
անաչառ հետազոտությանը, բայց ամեն դեպքում պարզ է, որ այդ իրադարձությունները 
հանգեցրին ազգի պառակտմանը և դարձան բազմաթիվ կիրթ ու ապահովված հայերի 
արտագաղթի պատճառը: 1920-ական թվականներին բոլշևիկների և քեմալականների ակտիվ 
մերձեցումը խիստ բացասաբար ընկալեց սփյուռքի վերնախավը: Կարսի պայմանագիրը, 
որով Նախիջևանի մարզը վերածվեց ինքնավար տարածքի Ադրբեջանի խնամակալության 

58 Spencer L James, Paul Gubbins, et al., ‘Developing a comprehensive time series of GDP per capita for 210 
countries from 1950 to 2015’, Population Health Metrics 2012 (պublished online 30 July 2012). URL: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487911/ (հղումը կատարվել է 17.01.2018).
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ներքո, ինչպես նաև նույն թվականին գումարված ՌԿ(բ)Կ Կավբյուրոյի պլենումի որոշումը, 
որով Լեռնային Ղարաբաղը մտցվեց Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմի մեջ, հանգեցրին 
բնիկ հայկական հողերի նոր կորուստների՝ ներառյալ հայերի համար խորհրդանշական 
Արարատ լեռը: Այսպես դրվեց բազմամյա ռազմական հակամարտության սկիզբը:

70 տարվա ընթացքում գործնականում ոչնչացվեց մեր գլխավոր հաստատություններից 
մեկը՝ եկեղեցու ինստիտուտը, որը հայերի շրջանում կատարում էր ոչ միայն կրոնական-
բարոյական, այլև կրթական կենտրոնի դեր: Անհնարին է նաև ուշադրությունից դուրս 
թողնել այն կորուստները, որոնք կրեց Ցեղասպանությունից հետո արդեն իսկ արնաքամ 
եղած ազգն այդ տարիներին: Երկրի խորհրդայնացումից անմիջապես հետո սկսված և 
տասնամյակներ ձգված բոլշևիկյան բռնաճնշումներին զոհ գնացին երկրի մտավոր ու 
քաղաքական վերնախավի, բարձրաստիճան զինվորականության, հայրենադարձների և 
շարքային քաղաքացիների հազարավոր ներկայացուցիչներ: Անբավարար է ուսումնասիրված 
1949 թվականին Ալթայի երկրամաս հայերի արտաքսման թեման: Շուրջ կես միլիոն 
հայեր Հայաստանից և խորհրդային այլ հանրապետություններից կռվել են Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի ռազմաճակատներում, ընդ որում, նրանցից յուրաքանչյուր 
երկրորդը չի վերադարձել տուն (համեմատության համար. բրիտանական բանակի ամբողջ 
կորուստը կազմել է 383 700 մարդ59):

Այդ 70 տարիների ընթացքում ձևավորվեց նոր ենթաէթնոս՝ սովետական հայերը: Դրա 
գոյացման փաստն իսկ վկայում է ազգի մասնատման խորացման մասին: Սովետական և 
սփյուռքի հայերի միջև 20-րդ դարում առաջացած մշակութային խզումը հասկանալու համար 
իմաստ ունի ավելի հանգամանորեն դիտարկել «սովետական մարդու» մտավոր, արժեքային 
և վարքագծային առանձնահատկությունները: Այդ հավաքական հասկացությունը, որը 
դարձել է Յուրի Լևադայի և իր գործընկերների հետազոտությունների շարքի առարկան, 
Ալեքսանդր Ասմոլովը համարում է «հազվագյուտ հզոր կառուցվածք»: 

Սովետական մարդը որպես մշակութային երևույթ
Յուրի Լևադան վստահ էր, որ անհատի այս տեսակը չի անհետացել ԽՍՀՄ 

փլուզումից հետո, այլ շարունակում է գոյությունը արդի Ռուսաստանում և վերարտադրվում 
է նոր սերունդների մեջ: Նույնը կարելի է ասել նախկին Խորհրդային Հայաստանի 
քաղաքացիներից շատերի մասին, որոնք պահպանել են ոչ միայն խորհրդային, այլև 
օսմանյան վարքագծային կաղապարները ներառող հետկայսերական գիտակցությունը: 
Մի քանի սերունդ ձգված հետապնդումներն ու բռնաճնշումները, պրոպագանդան և կեղծ 
հայրական հոգատարությունը ԽՍՀՄ քաղաքացիների մեջ սերմանել ու աճեցրել են երկակի 
մտածողության հատուկ հմտություններ, սովորեցրել են ապրել միջազգային մեկուսացման 
պայմաններում: Մարդկանցից դուրս են մղել սեփական կյանքի պատասխանատվությունն 
իրենց վրա վերցնելու ցանկությունը: Տողերիս հեղինակները, ամեն մեկը յուրովի, ներառված 
են եղել խորհրդային համակարգում, այնպես որ «սովետական մարդու» ու «սովետական 
հայի» մասին դատողությունները հարկավոր է առաջին հերթին ընկալել որպես այդ 
հասկացություններն իմաստավորելու անձնական փորձ: 

59 Commonwealth War Graves Commission Annual Report 2014–2015. URL: http://www.cwgc.org/resources/
publications/annualreport.aspx (հղումը կատարվել է 24.08.2017).
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Ինչպես գրում է Ալեքսանդր Ասմոլովը, «սովետական մարդկանց մեջ բավական 
կարճ ժամանակամիջոցում ձևավորվեց ու ամրապնդվեց այն հավատը, թե գոյություն ունի 
ինչ-որ Կենտրոն, որն ամեն ինչ գիտի, ամեն ինչ կարող է և ամեն ինչ հասկանում է, քո 
փոխարեն ամեն ինչ կորոշի»60: Ամենատես ու ամենազոր կենտրոնի նկատմամբ հավատը 
միայն խորհրդային դարաշրջանի ժառանգությունը չէ: Հայերի ճնշող մեծամասնությունը 
դարերով ապրել է կայսրություններում, որտեղ կացութակերպի ձևը օրինաչափորեն 
կրում էր պետականակենտրոն բնույթ: Կենտրոնի պաշտամունքն է, պնդում է Ալեքսանդր 
Ասմոլովը, որ ծնում է անհատի պաշտամունք, հավատ, թե առաջնորդն ամենազոր է: Եվ 
ամենևին կարևոր չէ, թե ինչպես է կոչվում այդ առաջնորդը՝ կայսր, սուլթան, շահ, ցար, 
գլխավոր քարտուղար, թե նախագահ:

 Սերունդ սերնդի հետևից խորհրդային քաղաքացիներին ընտելացնում էին, որ 
պետությունն իրենց վճարում է աշխատավարձ, տալիս է թոշակ ու սոցիալական նպաստ, 
անվճար տրամադրում է բնակարան ու բժշկական սպասարկում: Դրանով իսկ պատվաստվում 
էր վարքագծի խնամառուական մոդելը, որը հատկապես հարմար է ամբողջատիրական և 
ավտորիտար բնույթի կառավարիչների համար: Արտադրության միջոցների մասնավոր 
սեփականությունը վերացնելուց և դրանց սեփականազրկումից հետո մենք հետ ենք վարժվել 
սեփականատեր լինելուց: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո մասնավոր սեփականությունը նորից 
դարձավ նախկին խորհրդային հանրապետություններում հաստատված տնտեսական և 
պետական կարգի կարևորագույն տարրերից մեկը: Այդուհանդերձ, Դանիիլ Դոնդուրեյի 
դիտարկումներով, հետկայսերական գիտակցությունը դեռևս լիովին չի արդարացրել 
ինչպես մասնավոր սեփականությունը, այնպես էլ ձեռնարկատիրությունը, որը ԽՍՀՄ-
ում համարվում էր ամոթալի և անգամ վնասակար երևույթ: Խնամառուի կարգավիճակը 
սովորական ու ընդունելի համարելը մեր պատմության խորհրդային շրջանի ժառանգության 
խիստ վտանգավոր դրսևորումներից է: 

Ինչպես ոչ իրավական այլ պետություններում, ԽՍՀՄ քաղաքացիների մեջ ևս 
ձևավորվել էր կայուն մի համոզմունք, որ ապրել պետք է ոչ թե ըստ Սահմանադրության և 
գործող օրենքների, այլ ուրիշ՝ չգրված օրենքներով: Ընդ որում, բարքերի այդ սովորական 
անկումը հաստատվել է ամենևին ոչ խորհրդային շրջանում. դրա արմատները շատ 
ավելի խորն են61:  Այստեղից էլ բխում է կյանքի քրեական ու կիսաքրեական՝ «գողական» 
օրենքներով կենսակերպը, որ ներկայումս տիրում է հասարակության մեջ: Ավելորդ չի լինի 
հիշատակել ևս մեկ գործոն։ Կայսերական օրենքներն ընկալվում էին իբրև օտարածին, 
դրսից իջած պարտադրանքներ, ուստի դրանք շրջանցելու ունակությունը համարվում էր 
յուրատեսակ խիզախություն, խելքի և հնարամտության նշան: Նոր պայմաններում այդ 
կարծրատիպից ազատվելը, ինչպես պարզվեց, բավականին դժվար է: 

60 «Советский человек оказался на редкость мощной конструкцией» // Деловой еженедельник 
«Профиль. – 31.10.2017. URL: http://www.profile.ru/obsch/item/121081-sovetskij-chelovek-okazalsya-na-
redkost-moshchnoj-konstruktsiej (հղումը կատարվել է 24.08.2017).

61 Հատկանշական է քաղաքագլուխ Գրադոբոևի զրույցը ժողովրդի հետ Ալեքսանդր Օստրովսկու «Ջերմ 
սիրտ» կատակերգությունից. Գրադոբոև. Աստված շատ բարձր է, ցարը շատ հեռու է: Ե՞ս եմ ասել <...> 
Իսկ ես ձեզ մոտ եմ, ուրեմն ես էլ ձեր դատավորն եմ: <...> Եթե ձեզ օրենքով դատելու լինեմ... մեր 
օրենքները շատ են... <...> Ու բոլոր օրենքները խիստ են. մի գրքում խիստ են, մյուսում ավելի խիստ 
են, իսկ վերջինում ամենախիստն են: <...> Իսկ հիմա, սիրելիներս, ոնց կասեք. օրենքո՞վ դատեմ ձեզ, 
թե՞ խղճով, ինչպես Աստված կհուշի: Ձայներ. Խղճով դատիր, հոր պես, Սերապիոն Մարդարիչ: 
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Համամիտ ենք Դանիիլ Դոնդուրեյի դիտարկմանը, որ հետխորհրդային գիտակցությունը 
խորապես անհանդուրժողական է: Դրանում գերակշռում է «յուրայինների» և «օտարների» 
բաժանումը, որը կառավարում է մարդկանց ընտրությունը, գործողություններն ու 
որոշումները կյանքի բոլոր իրավիճակներում: Տարբերակիչ հատկանիշներից յուրաքանչյուրը՝ 
էթնիկ կամ սոցիալական պատկանելությունը, մաշկի գույնը, սեռական կողմնորոշումը, 
քաղաքական հայացքները և այլն, բավարար է դիմացինին «օտարների» շարքը դասելու 
համար: Հետխորհրդային գիտակցության կրողներն «օտարներին» նայում են երկյուղով 
և միաժամանակ քամահրաբար՝ վերից:

«Բոլշևիկյան և ֆունդամենտալիստական որևէ ռեժիմի զարգացման առանցքային 
մեխանիզմն ամբողջ պատմությունը հակամարտությունների պրիզմայի միջով ընկալելն 
է, Homo Soveticus-ի համար մարդկանց դրդապատճառների և պատմության գահին 
հակամարտություն է բազմած»62: Մշտառկա հակամարտության իրավիճակում ամենազոր 
Կենտրոնի գոյությունն արդարացված է: Այստեղից էլ՝ «սովետական մարդու» մյուս 
առանձնահատկությունը. մշտապես թշնամի (հաճախ մտացածին) փնտրելը: Իրականությանը 
ողջամիտ, պրագմատիկ հայացքով նայելու և երկրում ու հասարակության մեջ, ի վերջո՝ 
սեփական տանն իրերի անբավարար վիճակի համար սեփական պատասխանատվությունը 
գիտակցելու փոխարեն, մենք օտարներին ենք մեղադրում մեր դժբախտությունների 
համար: Պատասխանատվություն ստանձնելուց հրաժարվելու ուղղակի հետևանք է 
դառնում ընտրությունից խուսափելը, այն, ինչն Էրիխ Ֆրոմը անվանում էր փախուստ 
ազատությունից: Ասմոլովը այս առանձնահատկությունը ևս հավելում է «սովետական 
մարդուն» բնորոշ որակների թվին: 

Մեզ սովորեցրել են ապրել ոչ թե մարդակենտրոն, այլ պետականակենտրոն 
հասարակության մեջ, որտեղ պետության շահերն անվերապահորեն գերակայում 
են անհատի շահերի նկատմամբ: Խորհրդային գաղափարախոսությունը մերժում էր 
անհատապաշտական արժեքները, և դա կտրականապես աններդաշնակ էր հայերի 
դրական անհատապաշտությանը, որի մասին խոսել էինք նախորդ գլխում: Մեր սերունդը, 
ինչպես և մեր ծնողների սերունդը, կամա թե ակամա որոշ չափով հետևում է վարքագծի 
այն մոդելներին, որոնք սերմանվել են Խորհրդային Միությունում անցկացրած մանկության 
շրջանում: Ավելին, այդ մոդելները մենք այսպես թե այնպես փոխանցում ենք մեր 
զավակներին՝ դրանով իսկ պահածոյացնելով մտավոր և մշակութային խզումները 
հետխորհրդային (շատ դեպքերում պարզապես խորհրդային) հայերի և սփյուռքահայերի 
միջև, որոնք դաստիարակվել են այլ պայմաններում և այլ տիպարների օրինակով: 

Ուզում ենք վերապահում անել. մենք ամենևին հաճույք չենք ստանում «սովետական 
մարդուն» խարազանելուց: Նախևառաջ, հիմա դրանով ոչ մեկին չես զարմացնի, և երկրորդը, 
որ ավելի կարևոր է, մեզ հետաքրքրում է ոչ թե դատապարտումը, այլ ժամանակակից հայ 
հասարակության մեջ ձևավորված մոդելների և կարծրատիպերի սթափ ընկալումը, այդ 
հասարակության իրական վիճակի գնահատումը, որն ամեն դեպքում հարկ է ընդունել որպես 
իրողություն: Համադրելով հայոց հեռավոր անցյալն ու մոտակա խորհրդային անցյալը՝ 
հստակ տեսնում ենք կուտակված հակասությունները, ժողովրդի կյանքում ժառանգական 

62  Ալեքսանդր Ասմոլով, նշվ. աշխ.:
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գծերի խզումը, որոնք մանրաքնին իմաստավորման կարիք ունեն: Միևնույն ժամանակ, չի 
կարելի թերագնահատել արդի իրավիճակի դրական կողմերը, որոնց գոյության համար 
պարտական ենք հայերի և մեր մերձավոր հարևանների հետկայսերական հոգեկերտվածքի 
նմանությանը: Սա ևս պետք է մտապահել՝ գործածելով հետխորհրդային տարածքում 
բազմակողմանի կապերի ամրապնդման և զարգացման նպատակով: 

Միայն հայ ենթաէթնոսների միջև մտավոր և վարքագծային խզումները հստակորեն 
գիտակցելուց հետո կարելի է ձեռնամուխ լինել դրանց հաղթահարմանը: Սակայն ներքին 
ճգնաժամի պատկերը, որում հայտնվել են հայերը, թերի կլինի, եթե մենք անուշադրության 
մատնենք ազգային ինքնության հենասյուների այսօրվա վիճակը, որոնց մասին խոսել ենք 
նախորդ գլխում:

Հայերի ազգային ինքնության տարրալուծումը 20-րդ դարում

Անցած հարյուրամյակում հայոց լեզուն սկսեց կորցնել հաղորդակցման միջոցի 
իր նախկին դերը, քանի որ գլոբալիզացիայի պայմաններում սահմաններն ու ազգային 
տարբերությունները ջնջվում են: Ինչպես վերն արդեն նշել ենք, Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմից հետո սփյուռքահայերն ավելի հաստատուն կերպով էին ինտեգրվում իրենց 
հյուրընկալ երկրների սոցիալ-մշակութային միջավայրում: Յուրաքանչյուր հաջորդ սերնդի 
հետ թուլանում էր Հայաստանի հետ կապը, պակասում էին մայրենի լեզուն սովորելու ներքին 
դրդապատճառները, նվազում էր այն կրողների թիվը: Բայց անգամ վերջիններիս համար 
հայերենը դադարել էր մտածողության լեզու և հաղորդակցման միջոց լինելուց: Ի լրումն 
դրա, 20-րդ դարում հայերը սկսեցին գերադասել անգլերենը՝ որպես միջազգային շփման 
լեզու: Պետք է նշել, որ ժամանակակից աշխարհում նման ներգործության է ենթարկվում 
ոչ միայն հայերենը, այլև բազմաթիվ այլ լեզուներ: 

Չի կարելի մոռանալ, որ Վարշավայի պայմանագրի երկրներում միջազգային շփման 
լեզուն ռուսերենն էր: Թեև Հայաստանում ու Վրաստանում մայրենի լեզուներն ունեին 
պետական լեզվի կարգավիճակ (պաշտոնապես ԽՍՀՄ բոլոր լեզուները իրավահավասար 
էին), ավելի հեղինակավոր էին համարվում այն կրթական հաստատությունները, որտեղ 
դասավանդումը տարվում էր ռուսաց լեզվով: Ռուսերենը գերակշռում էր վարչական 
գործավարության մեջ և գիտության հիմնական լեզուն էր: Կյանքը Հայկական ԽՍՀ և մյուս 
հանրապետությունների քաղաքացիներից պահանջում էր մետրոպոլիայի լեզվի ազատ 
տիրապետում, ինչն ապահովում էր կայսերական հսկայական ռեսուրսների մատչելիությունը, 
և, ճնշող մեծամասնությամբ, պաշտոնեական առաջխաղացման նվազագույն երաշխիքն 
էր:  Նշանակալի միջոցներ էին տրամադրվում ազգային գրականությունը ռուսերեն 
թարգմանելուն և շատ ավելի քիչ՝ արտասահմանյան գրականությունը ազգային լեզուներով 
թարգմանելուն: Որևէ օտար լեզվի՝ անգլերենի, գերմաներենի, ֆրանսերենի իմացությունը 
պարտադիր էր համարվում միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտների համար, բայց 
փաստացի մնում էր շատ ցածր մակարդակի վրա: 20-րդ դարի ընթացքում խորհրդային 
հայերն աստիճանաբար զրկվեցին բազմալեզու ազգի առավելություններից և ավելին՝ 
վերածվեցին մի ազգի, որն ավելի ու ավելի վատ էր տիրապետում մայրենիին:
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Հայոց եկեղեցին նույնպես կորցնում էր ազգային համայնքները համախմբող կրթական, 
լուսավորչական, բարոյական առանցքի դարավոր իր դերը: Դա, անշուշտ, խթանվում 
էր հասարակական կյանքի աշխարհիկացման ընդհանուր գործընթացով, որը վերջին 
դարերում տեղի էր ունենում Արևմուտքում և ամբողջ աշխարհում: Թեև 20-րդ դարում 
կառուցվել են հայկական նոր եկեղեցիներ, ծխականների թիվն անշեղորեն նվազել է և 
շարունակում է նվազել:

Խորհրդայնացման յոթանասուն տարիներն անհետ չեն անցել մեր եկեղեցու համար, 
որը 1918 թվականին պաշտպանել է Առաջին Հանրապետության առաջացումը, ամենայն 
կերպ աջակցել է հայոց պետականության կայացմանը և միանշանակ վերաբերմունք 
չի ունեցել բոլշևիկների Հայաստան մուտքին: Խորհրդային իշխանության հանդեպ 
եկեղեցին ստիպված էր լոյալ դիրք գրավել, ինչը սակայն բռնաճնշումներից չփրկեց  
հոգևորականության լավագույն ներկայացուցիչներին: Այդուհանդերձ, սփյուռքը 
մշտապես մեղադրում էր եկեղեցուն պետական անվտանգության մարմինների հետ 
համագործակցության մեջ: Խորհրդայնացումը և, ոչ պակաս չափով՝ սառը պատերազմի 
տարիների գաղափարախոսական դիմակայությունը խոչընդոտեց երկու՝ Էջմիածնի և 
Կիլիկյան կաթողիկոսությունների մերձեցմանը: Այսօր կարելի է արձանագրել, որ չի 
հաջողվել լուծել խորհրդային դարաշրջանից ժառանգած հիմնախնդիրները, որոնք շերտ 
առ շերտ կուտակվեցին պոստմոդեռնիստական դարաշրջանի (իր հավատքի ճգնաժամով 
հանդերձ) գլոբալ առանձնահատկությունների վրա:

Ընտանիքը, տոհմը, համայնքը 20-րդ դարում, երբ ուժեղացավ պետության ու նրա 
հիմնարկների դերը, սկսեցին կորցնել ավանդույթների ու գիտելիքի փոխանցմանը ծառայող 
ինստիտուտի գործառույթը: Վերացան նաև ընտանիքի այլ գործառույթներ, որոնց մասին 
խոսել ենք առաջին գլխում. դրանք նույնպես հանձնվել էին պետությանը: Ցեղասպանությունը 
խզեց սերունդների ժառանգական կապը: Հիշեցնենք, որ բազմաթիվ հայ որբ երեխաներ 
մեծացել են իրենց որդեգրած ընտանիքներում կամ հատուկ հաստատություններում՝ 
սովորական ընտանեկան կենսակարգից դուրս: Ընտանիքի ինստիտուտի թուլացմանը 
նպաստեց նաև այն դյուրությունը, որով մարդիկ սկսեցին տեղափոխվել աշխարհով մեկ: 
Պատմական հայրենիքից հեռու իրենց համար բնակավայր ընտրելը հայերը բացատրում 
էին նյութական ապահովության և ինքնադրսևորման հնարավորությունների որոնումներով: 
Այդ ընթացքում նվազում էր ազգակցական կապերի սերտությունը: Բացի դրանից, բուն 
Հայաստանում իրադրությունը փոխվել էր: Նախկինում մի քանի սերունդ ապրում էր միևնույն 
հարկի տակ, իսկ հիմա, գյուղից քաղաք միգրացիայի և բնակարանային շինարարության 
բուռն աճին զուգընթաց, հասունացող երեխաները սկսել են առանձին ապրել: Իջել է 
ծնելիության մակարդակը, հայ ընտանիքներում կտրուկ կերպով կրճատվել է երեխաների 
քանակը: Մեզ համար դա չափազանց լուրջ հիմնախնդիր է նաև այն պատճառով, որ հարևան 
երկրներում ծնելիությունը շարունակում է մնալ բավականին բարձր մակարդակի վրա:

Վերջապես անդրադառնանք այն նշանակությանը, որ հայերի համար ունի պատմական 
հայրենիքը: Կարելի է պնդել, որ 20-րդ դարը մեզ տվել է ազգային նոր խորհրդանիշ՝ Արարատ 
լեռը, որին միևնույն ակնածանքով են վերաբերվում Հայաստանում և նրա սահմաններից 
դուրս: Հայկական ԽՍՀ զինանշանի վրա Մեծ և Փոքր Մասիսների պատկերի հետ կապված 
է լայն տարածում ունեցող, սակայն անստույգ դիվանագիտական մի պատմություն։ Իբր, 
Հայաստանի զինանշանի վրա Մասիսների առկայության կապակցությամբ թուրքական 
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կառավարությունը բողոք է հայտնել, քանի որ Արարատ լեռը Հայաստանի մաս չի 
կազմում, ինչին ԽՍՀՄ արտաքին գործերի ժողկոմ Գեորգի Չիչերինը հակադարձել է. 
«Թուրքիայի դրոշին պատկերված է կիսալուսինը, բայց Լուսինը Թուրքիայի մաս չէ»: Սա, 
հավանաբար, ընդամենն առասպել է, սակայն Երևանի հատակագիծը, որտեղ Արարատը 
երևում է բոլոր հիմնական հրապարակներից ու պողոտաներից, անհերքելի իրողություն է: 
Ալեքսանդր Թամանյանի ճարտարապետական հանճարը հայերի բազմաթիվ սերունդների 
հնարավորություն է ընծայել ապրելու կարծես բիբլիական լեռան հովանու ներքո:

***

20-րդ դարում տեղի ունեցան աննախադեպ իրադարձություններ և արմատապես 
փոխեցին այն հունը, որով ընթանում էր հայ ժողովրդի կյանքը: Եթե նախկինում մեր 
էթնիկ ընդհանրությանը համախմբում էին լեզուն ու այբուբենը, հավատքն ու եկեղեցին, 
ընտանիքը, տոհմը և համայնքը, այժմ դրանց դերը, ինչպես տեսնում ենք, մեծապես 
թուլացել է: Արդյո՞ք հստակորեն գիտակցում ենք տասնամյակներ շարունակ խորացած 
խզումները հայ ենթաէթնոսների միջև, նրանց հոգեկերտվածքի ու վարքագծային մոդելների 
տարբերությունները: Ո՞րն է այդ տարբերությունների պատճառը, և ինչպե՞ս կարելի է 
հաղթահարել դրանք: Ինչպե՞ս չկորչել մոլորակի յոթմիլիարդանոց բնակչության մեջ: Ո՞րն է 
հայ ենթաէթնոսներից յուրաքանչյուրի բացառիկությունը, և մեր բազմազանությունը կարո՞ղ 
է արդյոք դառնալ մեր ուժի աղբյուրը: Հայաստանում ինչպե՞ս վերացնել հետկայսերական 
մշակույթի և վարքագծային կաղապարի մնացուկները, և ինչո՞վ փոխարինել դրանք: Ինչպե՞ս 
կանգնեցնել ուծացման և սփյուռքից արտագաղթի գործընթացները: Հավատացած ենք, 
որ 21-րդ դարում ազգը կկարողանա գոյատևել միայն իր զորության վայրի առկայությամբ, 
և այդ վայրը պետք է դառնա այսօրվա Հայաստանը:
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Անցած սերունդները մեզ թողել են ոչ այնքան հարցերի
պատրաստի լուծումներ, որքան բուն հարցեր:

Սենեկա

1375 թվականին Կիլիկյան հայկական թագավորության անկումից հետո զրկվելով 
սեփական պետականությունից՝ հայերը դարեր շարունակ եղել են կայսրությունների՝ 
Բյուզանդիայի, Պարսկաստանի, Օսմանյան Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Խորհրդային 
Միության հպատակներ: Նրանք վաղուց սովորել էին ներառվել օտար պետական 
կառույցներում և հաջողությամբ օգտվել այն հնարավորություններից, որ ընձեռում էր 
կայսերական ծավալը: Չնայած ողբերգական իրադարձություններին, որոնք մեր նախնիներին 
հաճախ էին մղում պանդխտության՝ հայերն անվերադարձ չէին լքում հայրենի հողը և 
պահպանում էին իրենց ազգային ընդհանրությունը: Կորցնելով ինքնիշխանությունը, նրանք 
մշտապես վերսկսում էին Հայաստանի անկախության համար մղվող պայքարը, սակայն 
միշտ՝ կարծես հայացքներն ուղղած դեպի ուժեղ դաշնակիցները, արտաքին օգնության ու 
հավանության սպասումով, ամբողջությամբ չհավաքագրելով ազգի ներքին ռեսուրսները: 
Մնալով իբրև մեծ տերությունների աշխարհաքաղաքական խաղերի առարկա՝ հայերը 
չկարողացան ինչպես հարկն է միանալ ազգային անկախության համար մղվող շարժմանը, 
որը 19-րդ դարում ընդգրկել էր ամբողջ Եվրոպան և հանգեցրել համաշխարհային 
քաղաքականության նոր սուբյեկտների՝ ազգային պետությունների առաջացմանը: Ընդհուպ 
մինչև 20-րդ դարը Հայաստանի հողի վրա նման պետություն գոյություն չի ունեցել:

20-րդ դարում հայկական պետականության պատմական ուղին, որն անցավ 
Առաջին Հանրապետության (1918–20 թվականներ) կարճատև ժամանակաշրջանով 
և Հայկական ԽՍՀ-ի կեղծ պետական գոյության յոթ տասնամյակներով, հանգեցրեց 
անկախ Հայաստանի Հանրապետության հռչակմանը: Պարադոքսը, մեր կարծիքով, այն 
է, որ աշխարհի քարտեզի վրա ինքնուրույն հայկական պետությունն ի հայտ եկավ ոչ 
թե դիվանագիտական ու ռազմական ճանապարհով ինքնիշխանության իր իրավունքը 
նվաճելու ժողովրդի բազմաթիվ փորձերի շնորհիվ, այլ Խորհրդային Միության փլուզման 
հետևանքով: Այլ է Արցախի անկախության պարագայում. այն հարկ եղավ նվաճել զենքով 
և դրա համար բարձր գին վճարել:

Այս գլխում կներկայացնենք մեր կարծիքը անկախության քսանյոթ տարիներին 
Հայաստանում կազմավորված կացութակերպի մասին, կճշգրտենք առաջացման 
նախապայմանները և կքննարկենք 21-րդ դարում դրա պահպանման հնարավոր 
հետևանքները, որոնք, սկզբից ևեթ ասենք, գնահատում ենք ծայրահեղ հոռետեսորեն:
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Կայսրության ժառանգությունը. հնարավորություններ և 
պարտականություններ

Անկախ Հայաստանի Հանրապետության կազմավորումը հույս ներշնչեց, որ 
վերջապես հալածական ազգը կունենա սեփական անվտանգ տուն, Հայրենիք, միավորող 
ուժի աղբյուր: Անկախության քառորդ դարն ապրեցինք՝ երազելով Էլդորադոյի՝ վոլտերյան 
«Կանդիդ»-ում նկարագրված երջանիկ երկրի մասին, որը կառավարում է լուսավորյալ ու 
արդարամիտ տիրակալ, որտեղ չկան դատավորներ ու բանտեր, իսկ բնակիչներն անմեղ 
են ու առաքինի: Մեր երազանքն այսօր էլ շարունակում է մնալ կուրացնող, վտանգավոր 
մի պատրանք, որը խանգարում է իրականությունն ընկալել այնպես, ինչպես կա: Իսկ 
քանի որ արդի Հայաստանը խիստ աններդաշնակ է մեզ համար պատկերած ապագայի 
լուսավոր տիպարին, երազանքը վերածվել է մշտական հուսախաբության աղբյուրի: Ավելի 
լավ բախտի արժանանալու հույսը հայերին ստիպում է սփռվել աշխարհով մեկ՝ արնաքամ 
անելով պատմական հողը: Մինչդեռ այդ հողը, մեր ինքնիշխան երկիրը, որից զուրկ ենք 
եղել դարերով, կայսերական անցյալի ամենաարժեքավոր ժառանգությունն է: Միայն 
այստեղ է, որ մենք կարող ենք ապրել, ոչ թե պարտադրված, այլ սեփական կանոններով 
սեփական ընտրություն իրականացնել: Այսօր սկսում ենք հասկանալ, որ, տարվելով 
անպտուղ երազանքներով, չկարողացանք միավորվել և միասին որոշել, թե ինչպիսի երկիր 
ենք ուզում թողնել մեր զավակներին: Մեզ չհաջողվեց որակյալ անդրադարձի ենթարկել 
վիթխարի այն ժառանգությունը, որն ստացել ենք Խորհրդային Միության փլուզումից 
հետո, չհաջողվեց հասկանալ, որ այդ ժառանգությունը ոչ միայն ապագա բարգավաճման 
երաշխիքն է, այլև ահռելի պատասխանատվության բեռ:

Հայաստանը 1980-ականների վերջերին տիրապետում էր խորհրդային 
հանրապետությունների շարքում ամենաառաջավոր ու նորարարական արտադրական 
ներուժի: Այստեղ էր նախագծվում ու արտադրվում ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության 
համար նախատեսված համակարգիչների 40 տոկոսը: Հայաստանն առաջատար 
տեղերից մեկն էր գրավում նաև էլեկտրատեխնիկական արտադրանքի ոլորտում: Հզոր 
ռազմարդյունաբերական համալիր, հատուկ գիտահետազոտական ինստիտուտներ 
և կոնստրուկտորական բյուրոներ, հաստոցագործիքային, ռադիոտեխնիկական ու 
էլեկտրոնային արդյունաբերության, սարքաշինական ձեռնարկություններ. այս ամբողջ 
ներուժը ստեղծվել էր մեծապես կայսրության նյութական ու մտավոր ռեսուրսների հաշվին 
և ուղղվում էր առաջին հերթին կայսրության պահանջմունքների բավարարմանը: Բացի 
դրանից, պլանային տնտեսության պայմաններում հանրապետությունը կարիք չուներ 
ապահովելու կենտրոնի հատկացրած կապիտալ ներդրումների վերադարձը: 

Քիմիական արդյունաբերության հսկա «Նաիրիտը» և Հայաստանի ատոմակայանը 
մեր կայսերական ժառանգության փոքր մասն են միայն: Նման մասշտաբի արտադրական 
հզորություններով կարող են պարծենալ միայն աշխարհի խոշորագույն երկրները. Հայաստանի 
նման փոքր երկրների համար դրանք անհասանելի ճոխություն են: Արդյունաբերության հետ 
մեկտեղ կայսրությունից ժառանգել էինք լայնատարած կարծր ենթակառույցների ցանց, 
որի հիմքում դրված էր ճառագայթայնության սկզբունքը (հանրապետության կենտրոնից 
դեպի ծայրամասերը), և որը միտված էր ապահովելու արդյունաբերական օբյեկտների 
միջև կապը: Սակայն ԽՍՀՄ փլուզումից հետո այդ ենթակառուցվածքը մնաց հիմնականում 
չպահանջված, անգամ հավելուրդային, իսկ ֆինանսավորման աղբյուրները սպառվեցին:
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Արտադրական ակտիվներից ու կարծր ենթակառույցներից զատ ժառանգեցինք 
նաև զարգացած փափուկ ենթակառուցվածք: Մեր գիտահետազոտական կենտրոնները և 
Գիտությունների ակադեմիան, բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունները, մշակութային օջախները, հասարակական և ստեղծագործական 
միավորումները, առողջապահական կազմակերպությունները ստեղծվել էին ըստ կայսերական 
համապատասխան հաստատությունների պատկերի ու նմանության: Ինտեգրված լինելով 
Կայսրության փափուկ ենթակառուցվածքում, սնվելով դրա ռեսուրսներից ու մտավոր 
ներուժից՝ այն հաջողությամբ զարգանում էր՝ հաճախ հպարտության առարկա դառնալով 
մեզ համար: Սակայն սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող փոքր երկրում նախկին փափուկ 
ենթակառուցվածքի շատ տարրեր վերածվեցին անթույլատրելիորեն թանկ ճոխության:

Ստեղծված իրավիճակում, երբ խզվեցին կայսրության և Տնտեսական փոխօգնության 
խորհրդի երկրների հետ63  70 տարվա ընթացքում հաստատված քաղաքական, տնտեսական, 
գիտական ու մշակութային կապերը, կարիք առաջացավ վերանայելու և նորովի գնահատելու 
այդ ողջ ժառանգությունը: Իսկ մենք շարունակում էինք ապրել կարծես իներցիայով, 
երբեմն՝ խորհրդային անցյալի կարոտով: Մենք լիովին հաշիվ չենք տալիս մեզ, որ 20-րդ 
դարի երկրորդ կեսին Հայկական ԽՍՀ-ում սրընթաց զարգացման էինք հասել հսկայական 
կայսրության հզորության, նրա վիթխարի ռեսուրսների շնորհիվ: Կայսրության փլուզումը մեզ 
բերեց անկախություն և ուրեմն՝ երկրի, ողջ ազգի զարգացման հետագա մոդելի ու վեկտորի 
ընտրության իրավունք: Երիտասարդ Հայաստանի Հանրապետության կազմավորումը, 
ինչպես արդեն ասել ենք, ծայրահեղորեն դժվար ընթացք ունեցավ: Հայաստանի քաղաքական 
վերնախավն այդ պայմաններում զբաղված էր երկրի գոյատևման հիմնախնդիրներով, և 
զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարության հարցերն առաջնահերթություն չէին: Ինչ 
վերաբերում է սփյուռքին և, ամենակարևորը՝ սփյուռքի վերնախավին, այն չմասնակցեց 
նոր ինստիտուտների կազմավորմանը՝ իբրև կանոն, հեռու մնալով նոր Հայաստանում 
տեղի ունեցող գործընթացներից: 

Զարգացման վեկտորի ընտրությունը

ԽՍՀՄ փլուզումից և Վարշավայի պայմանագրի գործողության դադարեցումից 
հետո աշխարհի քարտեզի վրա ի հայտ եկան տասնհինգ անկախ պետություններ, 
որոնք նախկինում մտնում էին Խորհրդային Միության կազմի մեջ, ինչպես նաև յոթ 
նոր անկախ պետություն Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում: Սրանք բոլորը 
պետք է ընտրեին իրենց զարգացման մոդելը: Ընտրությունը հաճախ բարդանում 
էր նախկին խորհրդային հանրապետությունների տարածքում (Արցախ, Աբխազիա, 
Հարավային Օսիա, Չեչնիա, Տաջիկստան, Մերձդնեստր և այլն) և սոցիալիստական 
ճամբարի երկրներում (Հարավսլավիայի պատերազմն ու կազմալուծումը) էթնիկ 
հակամարտությունների ու քաղաքացիական պատերազմների պատճառով:

63 Տնտեսական փոխօգնության խորհուրդը (ՏՓԽ) միջկառավարական տնտեսական կազմակերպություն 
է, որը գործել է 1949-1991 թթ.։ Ստեղծվել է Բուլղարիայի, Հունգարիայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի, 
ԽՍՀՄ-ի ու Չեխոսլովակիայի ներկայացուցիչների տնտեսական խորհրդակցության որոշմամբ։ 
ՏՓԽ-ի կենտրոնակայանը գտնվել է Մոսկվայում։



91ՆԵՐԿԱՆ. ԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆ (1991–2018)

Միավորվեցին ԳԴՀ-ն ու ԳՖՀ-ն, Չեխոսլովակիան բաժանվեց երկու անկախ 
պետությունների՝ Չեխիայի ու Սլովակիայի: Այս երկրները, ինչպես նաև Էստոնիան, 
Լատվիան, Լիտվան և Արևելյան Եվրոպայի մյուս երկրները, ժամանակի ընթացքում 
մտան Եվրամիություն: Պատերազմի հետևանքով Հարավսլավիան բաժանվեց յոթ 
անկախ պետությունների: Սլովենիան ու Խորվաթիան անդամակցեցին ԵՄ-ին, մյուս հինգ 
երկրները (Մակեդոնիա, Կոսովո, Չեռնոգորիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Սերբիա) և 
դրանց հետ միասին Ալբանիան ընդհանուր առմամբ կատարեցին նույն ընտրությունը և 
ակնկալում են ինտեգրվել միացյալ Եվրոպային: Կարո՞ղ էին Կենտրոնական և Արևելյան 
Եվրոպայի երկրները ընտրել զարգացման այլընտրանքային վեկտոր: Հաշվի առնելով 
դրանց աշխարհագրական դիրքը, կարելի է ենթադրել, որ այդ երկրների կառավարող 
վերնախավերն իրական այլընտրանք չունեին:

ԽՍՀՄ-ի մնացած տասներկու նախկին հանրապետություններից երկուսը՝ 
Ուկրաինան ու Վրաստանը, սկսեցին շարժվել Եվրոպական ընկերակցությանն 
ինտեգրվելու ուղղությամբ՝ որպես կողմնորոշիչ ընտրելով Արևմտյան Եվրոպայի 
զարգացած երկրները: Ինչ վերաբերում է մյուս տասը երկրներին64, դրանց թվում՝ 
Հայաստանի Հանրապետությանը, նրանք միավորվեցին Անկախ պետությունների 
համագործակցության (ԱՊՀ) մեջ: ԽՍՀՄ-ի փլուզման պահին այս տասը 
հանրապետություններից ոչ մեկը մշակութային, տնտեսական ու քաղաքական 
սերտ կապեր չուներ 20-րդ դարավերջի խոշորագույն երկրների կամ վերպետական 
կազմավորումների հետ, և նրանք լիարժեքորեն չօգտվեցին կացութակերպի մոդելի 
և զարգացման վեկտորի ընտրության իրենց իրավունքից՝ շարունակելով ընթանալ 
ծանոթ հունով:

Մեր ինստիտուցիոնալ հիշողության մեջ արմատացել է կացութակերպի այն ձևը, որին 
ընտելացել ենք Օսմանյան կայսրությունում և Խորհրդային Միությունում ապրած դարերի 
ընթացքում: Դրա և մի շարք այլ նախադրյալների հետևանքով, երիտասարդ Հայաստանի 
Հանրապետությունը կարծես իներցիայով ընդօրինակեց կացութակերպի էքստրակտիվ, 
պատերնալիստական, պետականակենտրոն ձևը և զարգացման ռուսաստանամետ 
վեկտորը: Նախքան այդ ձևի նկարագրությանն անցնելը մի քանի խոսքով անդրադառնանք 
այն նախագծին, որն առաջարկել էինք մեր գործընկերների հետ միասին 2000-ականների 
սկզբին, քանի որ տեսնում էինք, թե նոր Հայաստանի զարգացման համար որքան 
վտանգավոր է իներցիայով ընթանալը:

«Հայաստան-2020» ծրագիրը. կարևոր փորձառություն

Այս ծրագիրը ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորումից և Հայաստանի անկախացումից 
հետո մեր ապագայի համատեղ քննարկման թերևս առաջին փորձն էր, ընդ որում՝ մասնավոր 
նախաձեռնությամբ: Մեզ հաջողվեց բանավեճի մեջ ներգրավել Հայաստանի և սփյուռքի 

64 Վրաստանը դուրս է եկել ԱՊՀ-ից, Ուկրաինան և Թուրքմենստանը ԱՊՀ ասոցացված անդամներ են:
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ավելի քան 200 ներկայացուցիչների: Այսօր կարելի է վստահաբար արձանագրել, որ, 
չնայած մեր հայացքների զանազանություններին, ամենացավոտ հարցերը քննարկելիս 
ի վիճակի ենք միավորվելու, շփման ընդհանուր եզրեր գտնելու և համատեղ ջանքերով 
մշակելու զարգացման սցենարներ: «Հայաստան-2020» ծրագիրը մեզ հնարավորություն 
ընձեռեց ծանոթանալու Հայկական աշխարհի փայլուն ուղեղների հետ և ընդլայնելու 
վստահության շրջանակը: Դժվար է գերագնահատել այդ ժամանակ կատարած աշխատանքի 
նշանակությունը Հայաստանի և հայ ժողովրդի ապագայի մեր տեսլականի ձևավորման 
գործում: Վերջին տասնյոթ տարիներին մեր նախաձեռնած բոլոր ծրագրերն ու նախագծերը 
«Հայաստան-2020» ծրագրի անմիջական հետևանքն են:

Մենք պատրանք չունեինք, թե միանգամից կհաջողվի լիակատար համաձայնության 
հանգել: Ակնկալում էինք, որ պատրաստված նյութերը կվերլուծվեն, կքննարկվեն ու 
կքննադատվեն: Պատրաստ չէինք սակայն նրան, որ հանրության ակտիվ մասը կանտեսի 
դրանք: Ցավոք, չկարողացանք առաջարկված սցենարների քննարկմանը հարկ եղած 
կերպով ներգրավել ո՛չ ներքին, ո՛չ էլ սփյուռքի վերնախավերին: Դրանից բացի, քննարկման 
բուն ձևաչափը հարմար չէր նրանց: Այդ սցենարներից ոչ մեկը չդրվեց մեր զարգացման 
ռազմավարության հիմքում: 

 Այսօր՝ տասնհինգ տարի անց, ցանկանում ենք հավատալ, որ թե՛ Հայաստանի և 
թե՛ սփյուռքի հասարակությունների ակտիվ հատվածն ավելի լավ է նախապատրաստված 
երկխոսությանը, գիտակցում է դրա անհրաժեշտությունը և պատասխանատվություն է 
զգում ազգի ապագայի, մեր զավակների ապագայի համար:

Երկրի զարգացման սցենարները «Հայաստան-2020» ծրագրում

Ծրագիրն իրականացվել է 2002–2004 թվականների ընթացքում Քաղաքական և 
միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի, McKinsey & Company-ի, Առակ-
29 բարեգործական հիմնադրամի, Eurasia Group-ի, «Ամերիա» փակ բաժնետիրական 
ընկերության, Aslan Global-ի, ИНДЕМ հիմնադրամի կողմից: Պրահայում, Աթենքում և 
Երևանում անցկացված բանավեճերին մասնակցել են գիտնականներ, գյուտարարներ, 
փիլիսոփաներ, ձեռնարկատերեր, համալիր խնդիրների լուծման հարուստ փորձ 
ունեցող մասնագետներ: «Հայաստան-2020» ծրագիրը միավորել էր հասարակության 
առաջընթաց զարգացմամբ անկեղծորեն հետաքրքրված հայկական ու միջազգային 
խոշորագույն կազմակերպությունների, տաղանդավոր մարդկանց: 

Հանդիպումներ ու քննարկումներ են անցկացվել Եվրոպայի և Միացյալ 
Նահանգների խոշորագույն հայկական համանքներում: Ծրագիրը ներկայացվել է 
Բրյուսելում, Նյու Յորքում, Քեմբրիջում (Հարվարդի համալսարանում), Մոսկվայում, 
ինչպես նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքներում՝ Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում 
և այլն: Խորհրդականներն ու փորձագետները ծրագրով ոգևորված և Հայաստանի 
ապագայի կառուցմանը և աշխարհում երկրի միջազգային վարկի բարելավմանն 
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իրենց ավանդը բերելու պատրաստ Հայաստանի քաղաքացիներ էին և Բելգիայի, 
Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Կանադայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի 
հայկական համայնքների ներկայացուցիչներ:

«Հայաստան-2020» ծրագրի նախաձեռնողների ելակետը եղել է այն դրույթը, 
որ 2000-ականների սկզբին քաղաքական վերնախավը հստակ պատկերացում 
չուներ երկրի միջնաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարների 
մասին, և դա անվստահության ու անպաշտպանության զգացում էր առաջացնում 
ինչպես Հայաստանի քաղաքացիների, այնպես էլ սփյուռքահայության սրտացավ 
շրջանակներում: Բացի դրանից, հանրապետության վերնախավի և սփյուռքի միջև 
բացակայում էր կառուցողական երկխոսությունը: 

Հայաստանի համար շահավետ որոշումների որոնման նպատակով միավորվելու՝ 
սփյուռքահայության ներկայացուցիչների պատրաստակամությունը թելադրված էր 
հայկական պետության նորաթուխ անկախությամբ, որը եզակի հնարավորություններ 
էր ստեղծել ազգի առաջընթացի համար, մարդկային ու ֆինանսական կապիտալի 
առկայությամբ, ինչը թույլ է տալիս ապահովել երկրի կայունությունը, անվտանգությունն 
ու բարգավաճումը, այն գիտակցությամբ, որ Հայաստանի ապագան կանխորոշելու է նաև 
ամբողջ ազգի ապագան, ինչպես նաև մեկանգամյա բարեգործությունից համակարգային 
ներդրումների անցնելու անհրաժեշտության ըմբռնմամբ, ինչը կարագացնի երկրի 
զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության հիման վրա։

«Հայաստան-2020» ծրագրի հռչակած նպատակները.

1. լավագույն ապագայի ստեղծում բաց ու ազնիվ երկխոսության միջոցով,

2. երկարաժամկետ զարգացման հնարավորությունների և տարբերակների մասին 
հասարակության պատկերացումների ընդլայնում, 

3. ծավալուն նախաձեռնությունների միջոցով «Հայաստան-2020»-ի սցենարների 
իրականացմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակում՝ հաշվի առնելով 
տարածաշրջանային և համաշխարհային քաղաքական և տնտեսական իրադրությունը,

4. հետազոտությունների ու վերլուծության իրականացում՝ ճիշտ որոշումներ ընդունելու 
նպատակով: 

Հայաստանի զարգացման սցենարների ամբողջ շարքից, որ դիտարկվել էր ծրագրի 
շրջանակներում, 2004 թվականին ընտրվել էր չորս հնարավոր տարբերակ.
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Սիրիական. Գերիշխող դերը պատկանում է կենտրոնացված պետությանը և ուժեղ 
բանակին: Իրավական պետության կառույցների բացակայության պայմաններում 
տնտեսության զգալի մասն անցնում է ոչ օրինական հատված և վերահսկվում 
զանազան «կլանների» կողմից: Աշխատուժի էժանությունն ու կառավարման  
ավտորիտար մեթոդներն ընդունակ են ապահովելու կարճաժամկետ աճ, որը 
սակայն, շատ արագ կփոխարինվի լճացմամբ՝ տարածաշրջանային մեկուսացման, 
ինչպես նաև մարդկային ու տեխնոլոգիական կապիտալի վերականգման համար 
անհրաժեշտ ներդրումների անբավարարության պատճառով: 

Ռուսաստանյան. Ռուսաստանի հետ գործնական միավորում և ռուսաստանյան 
հակասությունների, հումքային (ավանդապահական) ու նորարարական 
տնտեսությունների պայքարի տեղափոխում հայկական իրականություն: 
Տնտեսական աճ կարելի է ակնկալել, բայց սա կլինի անհամաչափ, քանի որ 
կզսպվի այնպիսի գործոններով, ինչպիսին են հարևանների հետ տևական 
թշնամությունը, տարածաշրջանային ինտեգրացիայի ցածր մակարդակը և ակտիվ 
արտագաղթը, ստեղծվող արտադրանքի գնի վրա ազդող ներքին գործարքային 
ծախքերը: 

Եվրոպական. Հայաստանի անդամակցություն ԵՄ-ին: Ավելի լայն ու զարգացած 
տնտեսական տարածքի պատկանելությունը կհանգեցնի կայուն աճի: Երկիրը 
տնտեսության հետևողական ազատականացում կիրականացնի ու դրանով իսկ 
կհասնի զարգացման արագացման: Եվրոպական չափորոշիչների որդեգրումը 
կնշանակի ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության 
ամրապնդում, ներդրումների աճ գիտության ու կրթության ոլորտներում: 
Իրագործման համար դժվար սցենար է և կարող է բախվել տարբեր խմբերի ուժեղ 
դիմակայությանը, իսկ ստեղծված պայմաններում մրցակցությանն անպատրաստ 
լինելը կարող է հանգեցնել Հայաստանի քաղաքական անկախության կորստի:

Սինգապուրյան. Հայաստանի արագ անցումը զարգացման նորարարական 
մոդելի: Այս սցենարի իրականացման դեպքում Հայաստանն ըստ էության 
կվերածվի տարածաշրջանային տնտեսական կենտրոնի կամ, այլ կերպ ասած՝ 
նորարարական հանգույցի: Տարածաշրջանի երկրները միացնող տրանսպորտային 
օղակը կարող է պայմաններ ստեղծել նոր, միասնական ինքնության ձևավորման 
համար, որը վերջ ի վերջո կգերակայի էթնիկ-դավանաբանական, մշակութային ու 
պատմական հակասությունների նկատմամբ: Այս սցենարի իրականացման համար 
կարևոր են ուժեղ առաջնորդի և հասարակական կոնսենսուսի առկայությունը: 

«Հայաստան-2020» ծրագիրը չի սահմանափակվում երկրի զարգացման միջնաժամկետ 
և երկարաժամկետ սցենարների մշակմամբ: Ծրագրի շրջանակներում վերլուծության են 
ենթարկվել և առանձնացվել Հայաստանի տնտեսության հեռանկարային ոլորտները, 
անցկացվել են այդ ոլորտներից մի քանիսի՝ զբոսաշրջության, ՏՏ և այլ ոլորտների 
խորացված ուսումնասիրություններ: Զարգացման տարբեր սցենարների համար 
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մշակվել են այլընտրանքային կանխատեսումներ: Հայաստանում և հայոց սփյուռքի 
առավել ստվար համայնքներ ունեցող երկրներում անցկացվել է սոցիոլոգիական 
հետազոտությունների շարք: Դրանից բացի, ներկայացվել են համաշխարհային 
համատեքստում Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքի փորձագիտական 
գնահատականները (առավել մանրամասն տե՛ս 5-րդ գլխում):

«Հայաստան-2020» ծրագրում առաջադրված մասնավոր-պետական համագործակցության 
գաղափարը մարմնավորվեց Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի 
ստեղծմամբ, որում ներգրավվեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
անդամներ և սփյուռքի ներկայացուցիչներ:

Գալով այսօրվա Հայաստանի շուրջ խոսակցությանը՝ մեկ անգամ ևս ընդգծենք, 
որ ունենք սեփական կացութակերպի մոդելի և զարգացման վեկտորի ընտրության 
իրավունք. խնդիրն այն է, թե արդյոք պատրա՞ստ ենք օգտվելու այդ իրավունքից, և ինչպիսի՞ 
ջանքեր է անհրաժեշտ ձեռնարկել այդ ուղղությամբ: Ամենից առաջ հարկավոր է որոշել 
երթուղու ելակետը. օբյեկտիվորեն և սթափ վերլուծել այսօրվա Հայաստանում ստեղծված 
կացութակերպի ձևն ու հասկանալ, թե 21-րդ դարում երկրի ու ազգի բարգավաճման համար 
այն կարո՞ղ է արդյոք դառնալ օպտիմալ մոդել:

Մետրոպոլիայի ծայրամա՞ս

Վերջին մի քանի տարիներին հաճախ հնչում են պնդումներ, թե այսօրվա անկախ 
Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացիորեն Ռուսաստանի Դաշնության ծայրամաս 
է: Փորձագետները տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական-ռազմավարական 
փաստարկներ են բերում այդ գնահատականի օգտին: Իրոք, ռուսաստանյան պետական 
ու մասնավոր ընկերություններն այստեղ ձեռք են բերել բազմաթիվ խոշոր ակտիվներ, 
ենթակառուցվածքային նշանակալի օբյեկտները ռուսաստանյան բիզնեսի սեփականությունն 
են: Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի հիմնական վարկատուն է, մեր ապրանքների 
ու ծառայությունների արտահանման կարևորագույն շուկան, ինչպես նաև մեր երկրի 
միգրանտներին հրապուրող աշխատանքային շուկան: Ռուսաստանը Հայաստանի 
առաջատար արտաքին քաղաքական և ռազմական-ռազմավարական գործընկերն է, 
սպառազինության մատակարարը: Մեր սահմանները պահպանող ռուսաստանյան զինված 
ուժերը մեր տարածքային ամբողջականության երաշխավորն են: Այս թվարկմանը կարելի 
է հավելել ռուսաստանյան ու հայաստանյան իշխանական վերնախավերի մտայնության 
նմանությունը, որոնց կառավարման հմտությունները ձևավորվել են խորհրդային 
դարաշրջանում: Չի կարելի մոռանալ, որ այդ վերնախավերը ներկայացված են հիմնականում 
այն սերնդով, որը պահպանել է մտածողության խորհրդային կերպը, ինչի մասին խոսել 
ենք վերը: 

Կացութակերպի ծայրամասային ձևը սովորական է մեզ համար: Սակայն ժամանակակից 
Ռուսաստանը չունի այն ռեսուրսները, որոնք 1950-1980-ական թվականներին ուներ ԽՍՀՄ-ը, 
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և նույնիսկ ցանկության դեպքում ի վիճակի չէ օգնելու կայսրության ծայրամասին: Եթե 
Հայկական ԽՍՀ-ն ծայրամասի կարգավիճակով զարգացման աներկբայորեն հաջող օրինակ 
էր, ապա այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ միանշանակորեն նույն 
պնդումն անել չի կարելի. Հայաստանն այսօր իրավաբանորեն Ռուսաստանի Դաշնության 
սուբյեկտ չէ և, ի տարբերություն լիիրավ սուբյեկտների, չունի ՌԴ-ի ռեսուրսներից ազատորեն 
ու լիարժեքորեն օգտվելու հնարավորություն: Կարևոր է և այն, որ հայաստանյան այսօրվա 
վերնախավի ներկայացուցիչներից շատերն ավելի վատ են տիրապետում  ռուսերենին, 
իսկ հայաստանյան և ռուսաստանյան վերնախավերի երիտասարդ ներկայացուցիչների 
միջև սոցիալ-մշակութային կապերը թուլանում են: Ներկայիս Հայաստանում գերիշխող 
գոյության ձևը կարելի է սահմանել որպես «պարկուճ». այսպես ենք անվանում որևէ 
ավտարկիա՝ փակ, համաշխարհային գործընթացներից մեկուսացած որևէ երկիր: 
Հայաստանն իրենից ներկայացնում է Ռուսաստանի կողմից հովանավորվող պարկուճ: 
Այդուհանդերձ, 2017 թվականին ստորագրված Հայաստանի և Եվրոպական միության 
համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագիրը մեր առջև բացում 
է նոր հեռանկարներ, որին կանդրադառնանք 5-րդ գլխում: 

Արդի Հայաստանում կացութակերպի գերիշխող ձևը

Բոլորս ուզում ենք Հայաստանը բարգավաճ տեսնել: Միևնույն ժամանակ, մեզանից 
յուրաքանչյուրն ունի իր տեսակետները, արժեքային համակարգը, առաջնահերթությունները, 
հաջողության չափանիշները, ուստիև՝ իրերի հանդեպ ավելի կամ պակաս չափով լայն 
սեփական հայացքն ու պլանավորման իր մտահորիզոնը։ Ոմանց համար ծաղկող Հայաստանը 
տնտեսական աճի կայունությունն է և պետական սահմանների անվտանգությունը, ուրիշների 
համար՝ նրա դերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ: Մեկն ամեն բանից վեր է 
դասում քաղաքացիների բարեկեցությունը, մյուսը՝ երկրի՝ Հայկական աշխարհի կենտրոնը 
լինելու կարողությունը: Մեկը մտածում է կարճաժամկետ հեռանկարով, մյուսին մտահոգում 
է իր զավակների ապագան, երրորդը մտածում է գալիք մի քանի սերունդների մասին: Մեր 
տեսլականը ձգտում է ընդգրկելու ողջ ազգը՝ իր ամբողջությամբ ու բազմազանությամբ, 
իսկ պլանավորման մտահորիզոնը ներառում է առնվազն մեր զավակներին ու թոռներին, 
որոնք նոր են սկսում իրենց կյանքի ուղին: Ցանկանում ենք ընթերցողին խնդրել, որ այս 
հանգամանքը հաշվի առնվի և՛ հիմա, և՛ հատկապես հաջորդ երկու գլուխներն ընթերցելիս, 
որտեղ խոսվում է 21-րդ դարում հայության ապագայի մասին: 

Ինչպես վերն արդեն նշել ենք, կացութակերպի գերիշխող ձև ասածը պայմանական 
հասկացություն է: Խոսքն այն ձևի մասին է, որն ամենախոր հետքն է թողնում հասարակության 
կյանքի վրա, և որին հետևում է նրա հիմնական հատվածը: Ուստի այսօրվա իրավիճակի 
քննարկումն անխուսափելիորեն թույլ է տալիս պատկերի որոշակի պարզունակեցում: 
Դրանից բացի, երկուսս էլ հասկանում ենք, որ չնայած մեր ներգրավվածությանը 
Հայաստանի ու սփյուռքի գործերին, մեր խորին շահագրգռվածությանը, որ ազգը ծաղկի, 
մենք մշտապես չենք բնակվում Հայաստանում: Զարգացման ցանկալի մոդելի մասին մեր 
պատկերացումները որոշակիորեն հայացք են դրսից: Դարձյալ կրկնենք. մենք ամենևին 
մտադիր չենք քննադատելու առանձին մարդկանց և զբաղվելու մեղավորներ փնտրելով: 
Մեր նպատակն ընդամենը իրավիճակի սթափ ու պրագմատիկ վերլուծությունն է, որը 
կօգնի հասկանալ, թե Հայաստանի կացութակերպի գոյություն ունեցող ձևն ինչու է դժվար 
օպտիմալ ճանաչել երկարաժամկետ հեռանկարում: 
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Նյութական միջոցները
Ինչպես ասացինք, խորհրդային իշխանության տարիներին Հայաստանում կուտակվել էր 

հզոր արտադրական ներուժ՝ երկրին իր տեղը հատկացնելով զարգացած արդյունաբերական 
երկրների շարքում: Պլանային տնտեսության քայքայումից հետո պարզվեց, որ այդ 
միջոցների զգալի մասն ավելցուկային է և չպահանջված: Դրանից բացի, 1900-ականների 
սկզբի տնտեսական փլուզման պայմաններում այդ միջոցներն աշխատանքային վիճակում 
պահելու գործառնական ծախսերը չափից դուրս բարձրացան, իսկ միութենական բյուջեից 
հատկացվող կապիտալ ներդրումները սպառվեցին: Գործարաններն ու ֆաբրիկաները, 
սարքավորումներն ու ենթակառուցվածքային օբյեկտները հիմնականում սեփականաշնորհվել 
էին: Այն, ինչը կարելի էր ապամոնտաժել, հետագայում վերավաճառվեց (երբեմն որպես 
ջարդոն) և դուրս բերվեց երկրից: Բազմաթիվ օբյեկտներ դարձան ամբողջովին  ոչ 
պիտանի: Քանի որ երկրի արտադրական ու ենթակառուցվածքային հզորությունների 
ծավալը վերջավոր մեծություն էր, 1990-ականների սկզբի վաճառքի եռուզեռն արագորեն 
մարեց: Նոր սեփականատերերը չէին կարողանում, իսկ հաճախ նաև չէին ցանկանում 
ներդրումներ ներգրավել այդ հզորությունները զարգացնելու համար: Այդպիսով, հավելյալ 
արժեքի ստեղծման և երկրի բյուջեի համալրման գործում միջոցների այդ տեսակի դերը 
սպառվեց:

ԽՍՀՄ նախկին հանրապետությունների շարքում Հայաստանն առաջիններից մեկն էր, 
որ ապապետականացրեց տնտեսությունը՝ բարեփոխումներն սկսելով գյուղատնտեսական 
հողերի սեփականաշնորհումից, այնուհետև անցնելով պետական բնակարանային ֆոնդին: 
Հողը, արտադրական ու ենթակառուցվածքային ակտիվների նման, բավականին արագ 
դադարում է լինել անձնական նյութական բարիքների կուտակման կամ պետական բյուջեի 
համալրման աղբյուր: Տնտեսական աճի հեռանկարի բացակայության պայմաններում 
բավականին դժվար է զգալիորեն բարձր գնով վերավաճառել գնած հողատարածքը: 
2000-ականների սկզբին ՀՆԱ-ի նշանակալի աճն ապահովվում էր Երևանի շինարարական 
բումով: Ամենասեղմ ժամկետում սեփականաշնորհվեցին քաղաքի կենտրոնի առավել 
լիկվիդային հողամասերը, դրանց վրա կառուցվեցին նոր շենքեր, որոնք վաճառվեցին 
առաջին հերթին սփյուռքահայերին: Սակայն առաջարկը շուտով գերազանցեց պահանջարկը: 
Դրանից բացի, համեղ պատառների թիվը սահմանափակ է, ինչպես և՝ կետային 
կառուցապատման հնարավորությունները: 2000-ականների շինարարական բումը ծանր 
հարված հասցրեց Երևանի պատմաճարտարապետական ժառանգությանը: Մենք զրկվեցինք 
մեր քաղաք-պարտեզի եզակի քաղաքաշինական կազմվածքից, վերացրինք նախկինում 
դեպի Արարատ լեռը նայող հեռանկարային տեսարանները: Օբյեկտներից շատերը 
կառուցվում էին շինարարական ստանդարտների, դրանց թվում՝ սեյսմիկ անվտանգության 
նորմերի խախտմամբ: 

Մեր երկրի ոչ պակաս կարևորություն ունեցող ակտիվներից է նրա բնական 
հարստությունը՝ պղինձը, մոլիբդենը, ոսկին, այլումինը և այլ գունավոր մետաղներ, ինչպես 
նաև շինարարական ու կիսաթանկարժեք քարեր: Այս կարգի ռեսուրսները վերջավոր են և 
չվերարտադրվող: Ներկայումս օգտակար հանածոների արդյունահանումն ու իրացումը տեղի 
են ունենում հումքի համաշխարհային հեղհեղուկ գների պայմաններում: Նոր հանքավայրեր 
հազիվ թե հաջողվի գտնել: Գների շոշափելի աճ չի ակնկալվում: Վաճառելով բնական 
պաշարները՝ մեր երեխաներին ոչ միայն զրկում ենք եկամտի աղբյուրից, այլև նրանց 
համար չափազանց մեծ ծախսեր ենք ստեղծում: Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 
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շահագործումը փոխում է բնապատկերը՝ վնաս հասցնելով մյուս (օրինակ՝ տուրիզմի) 
ոլորտներին, դրանից բացի, բնապահպանական ստանդարտները չպահպանելն անդառնալի 
վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին, մարդկանց առողջությանը և ապագայում անպայման 
կպահանջի հողերի վերամշակում ու ջրային օբյեկտների վերականգնում:

Այսպիսով, մեր նյութական միջոցներն օգտագործվում են ոչ թե ստեղծագործ 
աշխատանքի համար, այլ առավելապես էքստրակտիվ եղանակով՝ վարձավճար կորզելու 
նպատակով:

Եկամտի այլ աղբյուրներ
Այժմ դիտարկենք դրսից Հայաստան մտնող դրամական հոսքերը՝ պետական 

փոխառությունները, միջազգային օգնությունը, արտասահմանյան ներդրումները, սփյուռքի 
բարեգործական նվիրատվությունները և արտասահմանից ազգականների ուղարկած 
դրամական փոխանցումները: Այս հոսքերն ամենևին նշանակալի չեն այն պարզ պատճառով, 
որ Հայաստանը փոքր երկիր է: 

Ինչպես անսահման չեն նյութական միջոցները, այդպես էլ սահման ունի նաև 
Հայաստանի պես փոքր երկրի արտաքին պարտքը: Պետությունը չի կարող անվերջ 
մեծացնել պարտքը՝ այսօրվա հիմնախնդիրները դնելով գալիք սերունդների ուսերին: 
Ինչ վերաբերում է Հայաստանին հատկացվող միջազգային օգնության ծավալին, այն 
բավարար չէ երկրի կենսունակությունը պահպանելու համար: Բացի դրանից, միջազգային 
օգնությունը նույնպես անսահման չէ և, որ ավելի կարևոր է՝ կայուն չէ:

Զարգացող երկրների համար վերջին շրջանում դժվարացել է զարգացման համալիր 
ծրագրերում միջազգային ներդրումների ներգրավումը: Մրցակցությունն այդ ներդրումների 
համար գնալով սրվում է, իսկ պետական իշխանության մեջ ապագայի հստակ տեսլականի 
բացակայությունը նվազեցնում է երկրի գրավչությունը ինստիտուցիոնալ ներդրողների 
համար: Այսպես, UNCTAD-ի տվյալներով, 2015 և 2016 թվականներին Հայաստանում 
կատարված ուղղակի ներդրումները կազմել են, համապատասխանաբար, 178 միլիոն և 
338 միլիոն դոլար, մինչդեռ նույն թվականներին արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների 
հոսքը Վրաստանում հասել է 1 576 միլիոն և 1 661 միլիոն դոլարի65:

Անկախ Հայաստանի Հանրապետության սկզբնավորման տարիներին երկրի ու նրա 
քաղաքացիների համար մեծ աջակցություն էին ապահովված սփյուռքահայերից և սփյուռքյան 
հաստատություններից ստացվող նշանակալի դրամական մուտքերը: Կարելի է, սակայն, 
ենթադրել, որ Քըրքորյանների, Մանուկյանների, Գաֆեսճյանների և սփյուռքահայերի երրորդ 
ու չորրորդ սերնդի մյուս մեծահարուստ ներկայացուցիչների կյանքից հեռանալուց հետո 
այդ աղբյուրը կսկսի ցամաքել: Ձուլման ենթարկվող ժառանգները հազիվ թե ցանկանան 
շարունակել իրենց հայրերի ու պապերի ավանդույթները: Ամեն դեպքում, բարեգործական 
օգնությունը ներդրում չէ զարգացման ծրագրերում, այն կապված չէ ձեռնարկատիրության 

65 United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2017: Investment and the 
digital economy (Geneva: United Nations Publication, 2017). URL: http://unctad.org/en/pages/Publication-
Webflyer.aspx?publicationid=1782 (հղումը կատարվել է 29.08.2017).
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հետ ու հավելյալ արժեք չի ստեղծում՝ մնալով հեշտ փողի աղբյուր և ընդամենը խրախուսելով 
բարեգործության նկատմամբ Հայաստանի քաղաքացիների սպառողական վերաբերմունքը, 
խնամառուական ընդհանուր տրամադրությունները:

Շոշափելի դրամական միջոցներ են ստացվում նաև երկիրը 1990-ականներին լքած 
հայկական նոր սփյուռքի ներկայացուցիչներից: Այս դեպքում նույնպես հիմնականում խոսքը 
բարեգործական աջակցության, այլ ոչ թե զարգացման ծրագրերում ներդրումների մասին 
է: Նորաթուխ սփյուռքահայերը, ճիշտ է, գնում էին հողատարածքներ, ներդրումներ էին 
անում շինարարությունում, Հայաստանում ձեռք էին բերում անշարժ գույքի օբյեկտներ: 
Բայց այստեղ ևս նրանց ներդրումների դրդապատճառները կարոտալի-զգացմունքային 
էին, ոչ թե գործնական. կապիտալի նման ներդրումները նկատելի հավելյալ արժեք չէին 
ստեղծում: Չպետք է մոռանալ, որ այս ճանապարհով փողի հոսքը բավականին փոփոխական 
է. այն ուղղակիորեն կախված է բարեգործների ու ներդրողների բնակության երկրների 
տնտեսական իրավիճակի փոփոխություններից: 

Սովորական դարձած առատ դրամային փոխանցումներն արտասահմանում աշխատող 
ազգականներից նույնպես յուրօրինակ վարձակալական բիզնես է, որում հաջողակ 
ազգականը վերածվում է կանոնավոր կերպով եկամուտ բերող ակտիվի: Նախորդ դեպքի 
նման, այս մուտքերը նույնպես ենթակա են տատանումների, դրանց մեծությունը փոխվում 
է՝ կախված երկրից դուրս տնտեսական իրավիճակից: Նոր սփյուռքահայերից շատերին 
նման իրավիճակը գոհացնում է. կանոնավոր կերպով ազգականներին դրամական 
փոխանցումներ կատարելով՝ նրանք կարծես համոզվում են, որ Հայաստանից հեռանալու 
իրենց որոշումը ճիշտ էր: Կան արտագաղթյալներ, որոնք նույնն անում են հարկադրաբար: 
Նրանք հասկանում են, որ հայրենիքի համար վարձավճարի աղբյուր են դարձել, և ձգտում 
են հնարավորինս թուլացնել Հայաստանին իրենց կապվածությունը:

Երկիր մտնող փողի հոսքը օր-օրի նվազում է: Հայաստանի ներսում տեսանելի 
դրական փոփոխությունների բացակայությունը վաղ թե ուշ ձանձրացնելու է դոնորներին՝ 
անկախ նրանց ով լինելուց: Եթե անգամ որևէ պատճառով վաղը դրամական հոսքի 
ծավալը մեծանա, սկզբունքային նշանակություն չի ունենա, քանի որ նման բնույթի որևէ 
տատանում երկարաժամկետ չի լինում: Առկա պայմաններում միջոցների ներհոսքը թույլ 
չի տալիս համակարգային փոփոխություններ իրականացնել երկրում և երկրի զարգացման 
մեջ երկարաժամկետ ներդրումների մեխանիզմներ ստեղծել:

Ինչպե՞ս է ծախսվում փողը
Այսօր մուտք գործող միջոցները հիմնականում ուղղվում են անհետաձգելի ծախսերը 

ծածկելուն: Պետությունը շարունակում է մնալ իբրև բնակչությանը սատարող ինչ-որ 
հաստատություն, որը դրամական աղքատիկ միջոցները բաշխում է այնպես, որ կարողանա 
բավարարել սոցիալական ընթացիկ կարիքները և վճարել տարբեր մակարդակների 
բազմաթիվ չինովնիկների աշխատավարձը: Պետության և հասարակության միջև այսպիսի 
կոնսենսուսը խորհրդային ժամանակաշրջանի ժառանգություն է և բավարարում է ինչպես 
իշխանական վերնախավին, այնպես էլ բնակչության ճնշող մեծամասնությանը: Դրա 
հետևանքով երկրի տնօրինության տակ գտնվող միջոցների առյուծի բաժինը զարգացման 
մեջ չի ներդրվում և չի վերարտադրվում:  
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Պետությունը, անկասկած, պետք է կատարի իր սոցիալական պարտավորությունները: 
Խնդիրն այն է, որ ներկա իրավիճակում դրամական ընդհանուր հոսքերը թույլ չեն տալիս 
պատշաճ կերպով լուծել այդ հարցը: Ավելին, միջոցները չեն բավականացնում բուն 
սոցիալական ոլորտի զարգացման մեջ ներդնելու համար, այսինքն՝ առողջապահության, 
կրթության, գիտության և մշակույթի ժամանակակից օբյեկտների լայնամասշտաբ 
կառուցման և դրանք շահագործման հանձնելու համար։ Եվ սա՝ այն պարագայում, երբ 
Հայաստանի բնակչությունն աստիճանաբար կրճատվում է:

Գիտահետազոտական մշակումների և նորարարության մակարդակով Հայաստանը 
ԽՍՀՄ-ի ամենաառաջավոր հանրապետություններից մեկն էր: Բայց անկախացումից հետո 
մենք չկարողացանք պայմաններ ստեղծել գիտնականների արդյունավետ գործունեության 
համար: Բազմաթիվ մասնագետներ ստիպված էին հեռանալ երկրից: Հետևանքը եղավ այն, 
որ մեր գիտատեխնիկական զարգացումը, հազվադեպ բացառություններով, փաստորեն 
կանգ առավ: Այս առումով Հայաստանը մնում է 20-րդ դարի երկրորդ կեսի մակարդակին 
և նույնիսկ հետընթաց է ապրում: Ուղեղների արտահոսքը, որին կանդրադառնանք նաև 
հաջորդ գլխում, մեզ զրկում է առավել արժեքավոր ու դժվարությամբ համալրվող ազգային 
ակտիվից: Գիտությունը չի կարող զարգանալ միայն միջազգային օգնության կամ սփյուռքի 
պարբերական բարեգործության շնորհիվ. անհրաժեշտ են երկարաժամկետ պլանավորման 
հիման վրա կատարվող ծանրակշիռ ներքին ներդրումներ, այլ ոչ թե մնացորդային 
սկզբունքով միջոցների հատկացում: Դրանից բացի, գլոբալիզացիայի պայմաններում 
գիտությունը չի կարող զարգանալ մեկուսացման մեջ. անհրաժեշտ է լիարժեքորեն ինտեգրվել 
համաշխարհային գիտական ինստիտուտների ցանցում: 

Խորհրդային դարաշրջանից մնացած արժեքավոր ժառանգությունը մշակույթն է: 
Մշակույթի մինչհեղափոխական գործիչները, որոնք վերապրել էին ստալինյան տեռորը, 
հետպատերազմյան տարիներին դարձան նոր մշակութային վերնախավի հիմքը, իսկ 
այդ վերնախավը համալրեցին խորհրդային կառավարության և Հայ առաքելական 
եկեղեցու հրավերով Հայաստան ժամանած հայրենադարձները: Սակայն անկախության 
պայմաններում, զրկվելով ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրներից, մենք զարմանալի 
արագությամբ կորցրինք ազգային մշակութային հարստության նշանակալի մասը: 
Էքստրակտիվ համակարգում մշակույթը, ինչպես և գիտությունը ֆինանսավորվում են 
մնացորդային սկզբունքով:

Հոսանքին հակառակ
Չնայած էքստրակտիվ ինստիտուտների գերակշռությանը՝ երկրում իրականացվում 

են ձեռնարկատիրական ծրագրեր, որոնք հավելյալ արժեք են ստեղծում և ուղղված են 
նորարարական զարգացմանը: Այդ ծրագրերը մեծ մասամբ ստեղծվել են սփյուռքահայերի 
մասնակցությամբ: Դրանցից ամենահաջողվածները ներառական բնույթ են կրում: 
Միավորելով Հայաստանի և սփյուռքի փորձառությունը, գիտելիքներն ու գործարար 
հատկանիշները՝ այդ ծրագրերը թույլ են տալիս հայոց հողում սերմանել համաշխարհային 
գիտական ու տեխնիկական մտքի լավագույն նվաճումները՝ երբեմն հանգեցնելով 
անսպասելի, սկզբունքորեն նոր ու օգտակար արդյունքների:
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Ստեղծարար ավերում

Յոզեֆ Շումպետերի այս հայեցակարգը ենթադրում է շուկայական տնտեսության 
մշտական զարգացում և աճ, որոնք կհիմնվեն առողջ մրցակցության, նորամուծությունների 
խթանման և հնացած տեխնոլոգիաների, ենթակառուցվածքի, բիզնեսի ու կառավարման 
մոդելների բնականոն դուրսմղման վրա, ինչպես նաև ավելի արդյունավետ մոտեցում 
ցուցաբերող ընկերությունների օգտին ռեսուրսների վերաբաշխման վրա: 

Ազգերի բարգավաճման ինստիտուցիոնալ տեսության համաձայն, ներառական 
ինստիտուտները նպաստավոր են ստեղծարար ավերման (creative destruction) համար 
և, որպես հետևանք, նպաստում են բարօրության կայուն ու երկարաժամկետ աճին: 
Իսկ էքստրակտիվ ինստիտուտները, ընդհակառակը, միայն սահմանափակ չափերով 
են թույլ տալիս նորամուծությունների կիրառումը, քանի որ դրանց շահառուները, որոնց 
պատկանում են հիմնական միջոցները, մտավախություն ունեն, թե նորարարությունը 
կարող է ապակայունացնել գոյություն ունեցող քաղաքական համակարգը: Մոբիլիզացիոն 
աճը, որը կարող են ապահովել նման ինստիտուտները, բավականին արագ դեմ է 
առնում իր բնական առաստաղին:

Այսօր գոյություն ունի կարծես թե երկու Հայաստան: Մեկում իրականացվում են հզոր 
նորարարական ծրագրեր. կրթության բնագավառում՝ ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների 
կենտրոնը, «Այբ» դպրոցը, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, Դիլիջանի միջազգային 
դպրոցը, զբոսաշրջության բնագավառում՝ «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանը, 
Թուֆենկյան հյուրանոցների ցանցը, բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառում՝ Прогресстех-ը, 
Instigate Design-ը, PicsArt-ը, Synopsys-ը, գյուղատնտեսության մեջ՝ ZorahWines-ը, Go Green 
Armenia-ն, բնապահպանության ոլորտում՝ Armenia Tree Project-ը և այլն: Մյուս Հայաստանը 
մի երկիր է, որը գոյություն ունի ոչ թե արարման, այլ վարձավճարի կորզման հաշվին: 
Հայաստանի բյուջեի հարկային եկամուտների հիմնական տեսակը ոչ թե ընկերությունների 
եկամտից գանձվող հարկն է, այլ ԱԱՀ-ն և եկամտահարկը, որոնք կազմում են մուտքերի 
շուրջ 80 տոկոսը, իսկ կորպորացիաների եկամտահարկը չնչին է։ Սա կարող է վկայել այն 
մասին, որ երկրում բիզնեսը կա՛մ հետընթաց է ապրում, կա՛մ հարկեր չի վճարում, ինչի 
հետևանքով սահմանափակվում են բեկումնային զարգացման ռեսուրսները։

Վերը հիշատակված ստեղծագործ նորարարության կղզյակներն ակնհայտորեն 
անբավարար են ընդհանուր հարացույցը փոխելու համար: Ձեռնարկատիրության ջիղ 
ունեցող մարդիկ այսօր դուրս են մղվում երկրից, իսկ եթե, այնումենայնիվ, որոշում 
են չհեռանալ, ստիպված են լինում գործել ծայրահեղ անբարենպաստ պայմաններում՝ 
պետական ապարատի տարբեր մակարդակներում բախվելով խորունկ անըմբռնողության 
և նույնիսկ դիմադրության:
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Էքստրակտիվ համակարգը և երկրի անվտանգությունը
Կանգ առնենք անվտանգության երկու հիմնական կողմերի՝ պաշտպանության և 

ժողովրդագրության վրա: Վերջին տասը տարիներին Հայաստանում պաշտպանությանը 
տարեկան հատկացվել է պետական բյուջեի 14-ից 16 տոկոսը (նկար 13): Դա երկրին թույլ 
է տալիս մեր սահմանի ամբողջ երկայնքով, ինչպես նաև Արցախում հետ մղել Ադրբեջանի 
ագրեսիվ գործողությունները: Սակայն բանակի մարտունակությունն ու սպառազինությամբ 
հագեցվածությունը որոշվում է ոչ միայն բյուջեում պաշտպանական հոդվածների չափով: 
Մեզ անհրաժեշտ է պաշտպանունակության այնպիսի մակարդակ, որը կբացառի մեր 
սահմանների նկատմամբ ոտնձգության միտքն անգամ: Արդյո՞ք այսօրվա էքստրակտիվ 
համակարգը կարող է ապահովել այդպիսի մակարդակ: Մեր կարծիքով՝ ո՛չ, չի՛ կարող:

Մերկապարանոց չհնչելու համար համեմատենք Իսրայելի և Հարավային Կորեայի 
տվյալները, որոնք, ինչպես և Հայաստանը, գտնվում են թշնամի հարևանների ստեղծած 
լարվածության օջախներում: Հարաբերական արտահայտությամբ Հայաստանի 
պաշտպանական ծախսերն ավելի բարձր են, քան այդ երկու պետություններում (2016 
թվականի տվյալներով դրանք կազմել են 15,5 տոկոս, մինչդեռ Իսրայելում և Հարավային 
Կորեայում՝ համապատասխանաբար 14,1 և 12,5 տոկոս), բայց բացարձակ թվերով՝ շատ 
ավելի քիչ: Իսրայելը, իր տնտեսական մոդելի շնորհիվ, կարողացել է տասը տարվա 
ընթացքում՝ 2006-ից մինչև 2016 թվականը, տարեցտարի ավելացնել պաշտպանական 
ծախսերի բացարձակ ծավալը, մինչդեռ հարաբերական արտահայտությամբ դրանք 
նվազում էին: Հարավային Կորեայի պաշտպանական ծախսերը նույն ժամանակաշրջանում 
բացարձակ արտահայտությամբ աճել են, իսկ հարաբերական արտահայտությամբ՝ մնացել 
նույն մակարդակին: 2016 թվականին Իսրայելի պաշտպանական ծախսերը կազմել 
են 17,977 միլիարդ դոլար, Հարավային Կորեայինը՝ 36,777 միլիարդ դոլար, մինչդեռ 
Հայաստանինը՝ 431 միլիոն դոլար (նկար 12, 13): Բնակչության մեկ շնչի հաշվարկով, 2016 
թվականին Հայաստանի պաշտպանական ծախսերը կազմել են 148 դոլար, իսկ Իսրայելում 
ու Հարավային Կորեայում՝ համապատասխանաբար 2 հազար 194 դոլար և 729 դոլար:

Այսօր երկիրն ընդունակ չէ կուտակելու դրամական հոսքերի այն ծավալը, որը 
բավականացնի նորարարական անվտանգունակության այնպիսի մակարդակի ապահովման 
համար, որ Հայաստանի և Արցախի դեմ ռազմական ուժի կիրառման որևէ փորձ անիմաստ 
դառնա: Իսկ դա նշանակում է, որ ագրեսիան շարունակվելու է, և, որպես հետևանք, 
Հայաստանի սահմաններին շարունակելու են զոհվել մեր զինվորներն ու խաղաղ 
բնակիչները: 

Իննսուն տարի առաջ հայ ազգային-ազատագրական շարժման հերոս Գարեգին 
Նժդեհը, դիմելով հայ մտավորականությանը՝ Հայաստանի անպաշտպան լինելու մասին 
գրել է. «…մի ակնարկ քարտէսի վրայ կը բաւի հասկանալու այն, թէ ինչ է սպասում մեզ: Այդ 
փոքրիկ Հայաստանի ռազմագիտական բոլոր կարեւոր կէտերը խլւած են: Նա պաշարւած 
է մեր դարաւոր թշնամու կողմից: Այդ պաշարումը դրւած է այնպիսի հաշիւներու վրայ, 
որոնք մի ակնյայտնի իմաստ ունին՝ յարմար պարագային նւազագոյն զոհողութիւններով 
եւ ամենակարճ ժամանակամիջոցում բնաջնջել հայութիւնը: Հայաստանը խոցելի է մի 
շարք տարբեր կէտերից. ընդամէնը մի քանի ժամւայ ընթացքում այդ կէտերով Թուրքիան 
կարող է կտրել, իրարից բաժանել հայկական գաւառակները եւ միանալ Ազրբէյջանին:
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Թշնամին ունի մեզ բնաջնջելու վճիռ…»66։ Այդ ժամանակներից ի վեր, ցավոք, քիչ 
բան է փոխվել:

2005

Հայաստան

Ադրբեջան

Հարավային Կորեա

Իսրայել

Ռազմական ծախսեր ըստ երկրների. ԱՄՆ միլիոն դոլարով՝  ընթացիկ գներով � փոխարժեքով

$141
$305

$22,160

$10,817 $11,443 $11,995

$14,095 $13,979 $14,559 $15,373 $14,742
$16,874

$18,106
$16,764

$17,977

$25,177

$27,726
$26,072

$24,576

$28,175

$30,992
$31,952

$34,354

$37,286 $36,433 $36,777

$717 $947
$1,608 $1,473 $1,477 $3,080 $3,246 $3,368 $3,427 $3,021 $1,379

$188 $280 $396 $359 $395
$391 $381 $445 $458 $447

$431

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Նկար 12. Պաշտպանական ծախսերը, մլն դոլար67

66 Գարեգին Նժդեհ, Բաց նամակներ հայ մտաւորականութեան: URL: http://argisdi.am/publ/10-1-0-186 
(հղումը կատարվել է 13.08.2018):

67 Թիվ 12 և 13 նկարների դիագրամները կառուցված են Ստոկհոլմի Աշխարհի հիմնախնդիրների 
հետազոտության ինստիտուտի (SIPRI) տվյալների հիման վրա: URL: https://www.sipri.org/databases/
milex (հղումը կատարվել է 27.03.2018):

2005

Ռազմական ծախսեր ըստ երկրների. կառավար�թյան ծախսերի տոկոսներով

14.5%

10.1%

16.7%

12.6%
12.3%

12.1%
12.5%

12.8%
13.2%

13.0%
12.7% 12.6%

12.7%
12.5%

16.9%

15.9%
15.7%

16.1%

15.2%

14.6%

13.9%
14.1%

14.6%

14.0% 14.1%

10.9%

10.3%

11.5%

9.9%

8.8%

14.1%

12.7%

11.9%

12.8%

13.9%

8.9%

14.7%

13.6%

15.3%
14.6%

16.3%

15.4%
16.0%

16.8%
16.4%

16.1%
15.5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12.6%

Հայաստան

Ադրբեջան

Հարավային Կորեա

Իսրայել

Նկար 13. Պաշտպանական ծախսերն ընդհանուր պետական ծախսերի նկատմամբ
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 Անվտանգության մյուս կարևորագույն կողմն այն կորուստն է, որ պատճառում է 
բնակչության արտագաղթը։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ երկիրը գոյատևում է ընթացիկ 
սոցիալական կարիքները վարձավճարի վերաբաշխման հաշվին հոգալով, բնակչության 
արտահոսքը ձեռնտու է դարձնում ոչ միայն իշխանական վերնախավի, այլև, որքան էլ 
պարադոքսալ է, քաղաքացիների մեծամասնության համար: Մի կողմից, որքան քիչ մարդ է 
մնում Հայաստանում, որքան շատ մարդ է հեռանում ու դրամական փոխանցումներով օգնում 
երկրում մնացած ազգականներին, այնքան քիչ միջոցներ են պահանջվում սոցիալական 
կարիքները հոգալու համար: Մյուս կողմից, իրենց ավելի վստահ ու անվտանգ են զգում 
երկրում մնացած քաղաքացիները, որոնք ավելի շատ ապավինում են ընտանիքի մեկնած 
անդամներին և ավելի քիչ՝ պետությանը:

 Տասնամյակներ ի վեր երկիրը կորցնում է ամենաձեռներեց, ուսյալ, մրցունակ, 
աշխատասեր ու համարձակ քաղաքացիներին: Եթե 20-րդ դարավերջին երկիրը լքում էր 
գիտական ու մշակութային վերնախավը, ապա այսօր հեռանում է անկախ Հայաստանում 
ծնված երիտասարդությունը: Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, 2017 թվականին 
Հայաստանի բնակչությունը եղել է 3 041 290 մարդ68: Ընդ որում, հաճախ հնչում է այն 
կարծիքը, թե այդ ցուցանիշը հաշվի չի առնում կայուն միգրացիան, և մշտական բնակիչների 
թիվն ընդամենը շուրջ երկու միլիոն է: Այս կամ այլ թվերի մասին բանավեճը թողնենք 
մասնագետներին: Ամեն դեպքում, մեր անմիջական հարևանների համեմատ Հայաստանի 
բնակչության ցածր թիվը երկրի գլխին կախված լուրջ սպառնալիք է: Հիշեցնենք, որ 
Վրաստանում այսօր ապրում է 3,9 միլիոն մարդ, Ադրբեջանում՝ 10,05 միլիոն, Իրանում՝ 81,3 
միլիոն, Թուրքիայում՝ 81,6 միլիոն, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ 146,4 միլիոն մարդ:

Հայաստանն ու Իսրայելը

Բնակչության թվի բացարձակ մեծությունները սթափեցնող են, սակայն շատ 
ավելի մեծ տպավորություն է գործում որոշակի ժամանակահատվածում բնակչության 
աճի/կրճատման համեմատական վերլուծությունը: Որպես ակնառու օրինակ բերենք 
Հայաստանին ու Իսրայելին վերաբերող տվյալները սկսած 1955 թվականից (նկար 14): 

Համեմատությունը միանգամայն արդարացված է, քանի որ

1.  Իսրայելի անկախ պետության կազմավորումը (1948 թվական) և Հայկական 
ԽՍՀ-ի լուրջ վերելքի ու զարգացման սկիզբը ժամանակային առումով փաստորեն 
համընկել են:

2. Երկու ազգերն էլ ունեն լայնատարած սփյուռք, որոնք քանակական առումով 
համադրելի են. աշխարհում կա մոտ 10 միլիոն հայ և 16 միլիոն հրեա:

3. Երկու պետություններն էլ զարգանում են՝ շրջապատված թշնամիներով:

68 Այստեղ և հետայսու բերվում են ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական հարցերի դեպարտամենտի 
ազգաբնակչության բաժնի հրապարակած տվյալները:
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Նկար 14. Հայաստանի և Իսրայելի բնակչության աճի դինամիկան (1955–2017 թվականներ)69

Վերը բերված գծանկարում երևում է, որ 1955-ից մինչև 1990 թվականը երկու 
երկրների բնակչության թիվը համադրելի է եղել, նման է եղել նաև նրանց աճի 
դինամիկան: Եթե չլինեին վերջին քսանհինգ տարիների աղետները, Հայաստանի 
բնակչության թիվն այսօր կարող էր լինել 6,5-7 միլիոն:

Կացութակերպի այսօր հաստատված ձևի ցուցիչ կարող է լինել ոչ միայն 
բնակչության նվազումը, այլև միջին տարիքը: Եթե Հայաստանում, Վրաստանում և 
Ռուսաստանում բնակչության միջին տարիքի ցուցանիշները մոտավորապես համադրելի 
են (համապատասխանաբար 34,6 – 38 – 39,3 տարի), ապա Ադրբեջանում, Թուրքիայում և 
Իրանում դրանք զգալիորեն ցածր են (համապատասխանաբար 30,9 – 30,5 – 29,4 տարի)70: 

Նվազող և ծերացող բնակչությունը սահմանափակում է պետության զարգացման 
հնարավորությունները, քանի որ աշխատանքի շուկան դեմ է առնում ժողովրդագրական 
սահմանափակմանը: Միաժամանակ աճում են սոցիալական կարիքներին ու կենսաթոշակների 
վճարմանն ուղղվող պետական ծախսերը: Իսկ դա պակաս հրապուրիչ է դարձնում երկիրը 
զարգացման միջազգային հաստատությունների, ինստիտուցիոնալ ներդրողների և 
զարգացած նվիրատու երկրների համար: Երբ Հայաստանից մարդկանց արտագաղթը 
հասնի ճգնաժամային շեմին, մեր առջև ամբողջ սրությամբ կծառանա պետության և 
Արցախի անվտանգության խնդիրը: Ժամանակն է, որ բոլորս  գիտակցենք, որ 2 միլիոնից 
պակաս բնակչության և ցածր ծնելիության պարագայում մենք կրկին կբախվենք ազգի 
ֆիզիկական գոյատևմանը սպառնացող ահազդու վտանգին:

69 Գծապատկերը կառուցված է ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական հարցերի դեպարտամենտի 
ազգաբնակչության բաժնի հրապարակումների հիման վրա:

70 CIA World Factbook-ի տվյալները 2017 թվականի օգոստոսի 30-31-ի դրությամբ:

19601955

Իսրայելի բնակչ�թյ�նը

Հայաստանի բնակչ�թյ�նը

Բնակչ�թյան թվի աճի դինամիկա
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Հայաստանի ղեկավարությունը գիտակցում է, թե որքան խորն է ժողովրդագրական 
ճգնաժամը, և խնդիր է դրել մինչև 2040 թվականը երկրի բնակչության թիվը հասցնել 4 
միլիոնի: Մենք ողջունում ենք ծնելիության բարձրացմանը, հայրենադարձության խթանմանն 
ուղղված պետական ծրագրերի ի հայտ գալը: Սակայն նաև միանգամայն վստահ ենք, որ 
էքստրակտիվ ինստիտուտները պահպանելու պարագայում հնարավոր չէ ստեղծել կայուն 
խթաններ բնակչության աճին և դրված նպատակներին հասնելու համար: 

Դրամական հոսքերի մատչելիությունը և իշխանության մենաշնորհումը
Կացութակերպի որևէ էքստրակտիվ ձև ենթադրում է մարդկանց որոշակի խմբերի 

կողմից դրամական հոսքերի վերահսկողություն: Մեր դեպքում դրամական հոսքերի 
հիմնական աղբյուրները պետական բյուջեն և միջազգային՝ ներառյալ Ռուսաստանից 
ստացվող օգնությունն են: Պակաս էական աղբյուրներն են ներմուծման մաքսային 
մուտքերը, շինարարությունը, հումքային ոլորտը, գազը, էլեկտրաէներգետիկան և 
դրա հետ կապված ենթակառուցվածքը, գյուղատնտեսությունը, ինչպես նաև կեղծված 
արտադրանքի թողարկումը և հակաօրինական այլ գործունեություններ: Ընդ որում, կարևոր 
է ոչ թե դրամական հոսքերի թվարկումը, այլ դրանցով կառուցվող ամբողջ դրամային 
բուրգի էքստրակտիվ բնույթը: Այդ բուրգի մատչելիությունից  օգտվող անձանց բնական 
ցանկությունն իրենց վերահսկողության պահպանումն ու ամրապնդումն է: 

Աճեմօղլուի և Ռոբինսոնի ինստիտուցիոնալ տեսության համաձայն, էքստրակտիվ 
տնտեսական ինստիտուտներն են ստեղծվում և պահպանվում էքստրակտիվ քաղաքական 
ինստիտուտների կողմից և ոչ թե՝ հակառակը: Չի կարող լինել այնպիսի իրավիճակ, որ 
պետության մեջ գերիշխեն էքստրակտիվ քաղաքական ինստիտուտները, բայց տնտեսական 
ինստիտուտները կրեն ներառական բնույթ: Այդպիսի պետություններում քաղաքականությունը, 
տնտեսությունն ու բիզնեսը անբաժանելի են: Էքստրակտիվ տնտեսությամբ պետություններում 
քաղաքական ինստիտուտների հիմնական նպատակը դառնում է դրամական հոսքերի և 
նյութական միջոցների վերահսկողությունն ու բաշխումը: Այդ գործառույթների կատարման 
համար անհրաժեշտ ու բավարար պայմանը վարչական ռեսուրսի կենտրոնացումն 
է: Դա բարերար հող է ստեղծում կոռուպցիայի համար: Էքստրակտիվ համակարգում 
չինովնիկները հարստանում են՝ միջոցների և պետական կապալային պայմանագրերի 
բաշխման ժամանակ ընդունելով «անհրաժեշտ» որոշումները, «յուրային» մարդկանց 
տեղավորելով տաքուկ պաշտոններում (այստեղից էլ, ի դեպ՝ աշխատանքի ավանդական 
ցածր արտադրողականությունն ու աշխատակիցների կախյալ վիճակը): Ծայրահեղ ցածր 
է միջազգային օգնության և դրամաշնորհների օգտագործման արդյունավետությունը, 
քանի որ որպես հաջողության չափանիշ ծառայում է ոչ թե տնտեսական ու սոցիալական 
զարգացումը, այլ դրամական հոսքերի շարունակականության ապահովումը: Առհասարակ, 
անձնական հաջողությունն այդ համակարգում պայմանավորված է ոչ թե կրթությամբ, 
աշխատասիրությամբ, վարպետությամբ ու նախաձեռնողականությամբ, այլ վարչական 
ռեսուրսից, ապա և՝ դրամային բուրգից  օգտվելու իրավունք ստանալու կարողությունից: 

Որպես հետևանք, ժամանակակից Հայաստանում վերնախավը մեծամասամբ 
համախմբվում է պետական պաշտոնների շուրջ, որոնք ապահովում են բարձր հանրային 
կարգավիճակ, մերձավորներին աշխատանքի տեղավորելու, սեփական բիզնեսը ստեղծելու 
և վերահսկող ու ուժային մարմինների «հարձակումներից» պաշտպանելու հնարավորություն: 
Պաշտոնից զրկվելուց հետո չինովնիկը դուրս է մնում վերնախավից, նրան այլևս 
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հիացմունքով ու ստրկամտությամբ չեն վերաբերվում: Հասարակական կյանքն այլասերող 
այս իրավիճակը բնորոշ է էքստրակտիվ ինստիտուտներով բոլոր երկրներին: Հայաստանը, 
ավաղ, բացառություն չէ:

Բազմակուսակցական համակարգը և հասարակության կառուցվածքը
Հիմնական խնդիրն այստեղ այն է, որ այսօրվա Հայաստանում իշխանության 

կառուցվածքը չի արտացոլում սոցիումի իրական կառուցվածքը, դրա տարատեսակությունը:  
Բնակչության մեծ մասն այդ կառուցվածքում դժվարությամբ կկարողանա տարորոշել 
իր տեղը, ուստիև՝ գիտակցաբար սատարել այս կամ այն կուսակցությանը: Հետևաբար, 
քաղաքական հասարակության ակտիվ հատվածի շահերը վատ են ներկայացված 
իշխանության մեջ: Քաղաքական մրցակցությունը վերածվում է ռեսուրսներից օգտվելու 
իրավունքի համար ծավալվող մրցակցության: Իշխանություն կազմող ուժերը հաճախ 
կլանային բնույթ են կրում: 

Ինչպես նման այլ երկրներում, մեզանում ևս քաղաքացիական հասարակության 
ինստիտուտների իրական զարգացում տեղի չի ունեցել: Մեզ ըստ էության սեփական անկախ 
պետության քաղաքացիներ չենք գիտակցում մասամբ նաև այն պատճառով, որ Հայկական 
ԽՍՀ-ում նույնպես առաջին հերթին խորհրդային, այլ ոչ թե Հայաստանի քաղաքացիներ էինք: 
Անկախության առաջին տարիներին քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները, 
դրանց թվում՝ զանգվածային լրատվամիջոցները, համեմատաբար ակտիվ էին զարգանում, 
բայց տարիների ընթացքում եռանդն աստիճաբար մարեց: Երևույթը լիովին օրինաչափ է. 
էքստրակտիվության աստիճանի բարձրացմամբ և իշխանության կենտրոնացվածության 
ուժեղացմամբ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները մղվում են հետին պլան 
և կորցնում իրենց հրատապությունը: Քաղաքացիական հասուն ինքնագիտակցությունը չի 
կարող ձևավորվել նման պայմաններում. մարդիկ իրենց չեն ընկալում որպես պետության 
սեփականատեր, իսկ պետությունը՝ որպես շահերի համաձայնեցման և ընդհանուր 
բարօրությանը ծառայող ինստիտուտ:  

Տնտեսության մենաշնորհումը
Ակտիվների կենտրոնացումն օլիգարխիկ վերնախավի ձեռքում և շուկայի 

մենաշնորհեցումը էքստրակտիվ համակարգի անխուսափելի հետևանքն են: Մրցակցության 
բացակայությունը հանգեցնում է ապրանքների ու ծառայությունների որակի անկման: 
Տնտեսությունը կորցնում է դեպի արտահանում կողմնորոշվածությունն ու մրցունակությունը, 
այն աշխարհին առաջարկելու ոչինչ չունի: Մենաշնորհներն արմատավորում են 
հովանավորչությունը և խթանում շուկայի փակությունը, պատվարում են ստեղծարար 
ավերումը՝ այն ընկալելով որպես իրենց գոյությանն ուղղված սպառնալիք: 

Այս պայմաններում խոսք անգամ չի կարող լինել աշխատանքի նկատմամբ հարգանքի և 
մերիտոկրատիայի սկզբունքների մասին: Աշխատողին վարձում են հիմնականում «յուրային- 
օտար» սկզբունքով: Օգտակար գործունեության մղող խթանների բացակայությունը 
պայմանավորում է աշխատանքի ցածր արդյունավետությունը: Այդ ցուցանիշը Հայաստանում 
ավելի ցածր է, քան մյուս երկրներում: Թեև բնակչության մեծ մասը ներգրավված է 
գյուղատնտեսության մեջ, որտեղ արտադրողականությունը բարձր չէ: Թվերը, այդուհանդերձ, 
պերճախոս են. մեկ նորվեգացին արտադրում է նույնքան, որքան տասը հայը, մեկ 
ամերիկացին՝ ութ հայի չափ, մեկ ռուսաստանցին՝ երեք հայի, մեկ բուլղարացին՝ երկու 
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հայի չափ71: Աշխատանքի նման ցածր արդյունավետության պայմաններում տնտեսական 
զարգացման հեռանկարների մասին այլևս խոսք իսկ չի կարող լինել: 

Ինստիտուցիոնալացում և անձնավորում
Կառավարության գործունեությունը վերահսկող հասուն, իսկապես աշխատող 

քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների բացակայության պայմաններում 
պետությունը գործում է ձեռքով կառավարելու ռեժիմով: Որոշումների ընդունման 
գործընթացը դրված չէ ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա: Մեր առջև, փաստորեն, անձնավորված 
միկրոկառավարում է, որն ընդհանուր եզրեր չունի միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ 
զարգացման հետ: Պետական ապարատը կախված է անձնական հարաբերություններից 
և իր աշխատանքում հաճախ ելնում է արդյունավետության չափանիշներից շատ հեռու 
նկատառումներից: Այդպիսի երկրներում գործնականում բացակայում են անկախ 
հետազոտական կենտրոնները, որոնք պետք է մշտական մոնիտորինգի ենթարկեն 
հասարակության մեջ տիրող իրավիճակը, վերլուծեն տեղեկատվությունը, հետևեն, թե ինչպես 
են կյանքի կոչվում ընդունված որոշումները, և որակյալ փորձագիտական գնահատականներ 
առաջարկեն: Առանց նման կենտրոնների կանոնավոր աշխատանքի չի հաջողվի 
համակարգային բնույթ հաղորդել իշխանության և հասարակության երկխոսությանը, գործի 
գցել զարգացման արդյունքների պարբերական չափման մեխանիզմները. իսկ այնտեղ, 
ուր չես կարող չափել, չես կարող նաև կառավարել: 

 Կառավարչական որոշումներ ընդունելիս ինստիտուցիոնալ մոտեցումից հրաժարվելու 
անմիջական հետևանքը չափորոշիչների ու չափանիշների համատարած խախտումը կամ 
լիակատար բացակայությունն է տնտեսության տարբեր ճյուղերում՝ շինարարության, 
գյուղատնտեսության ու սննդի արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության մեջ՝ չխոսելով 
արդեն այն իրողության մասին, որ Հայաստանում նույնիսկ գոյություն ունեցող ու պահպանվող 
չափորոշիչները հաճախ զգալիորեն զիջում են համաշխարհային չափորոշիչներին: Ըստ 
էության, գործ ունենք լրացուցիչ վարձավճարի կորզման յուրօրինակ միջոցի հետ, որը 
հաջողությամբ կիրառում են ամենատարբեր մակարդակների կառավարիչները՝ ոչ միայն 
բարձրաստիճան չինովնիկները, այլև որևէ իշխանությամբ օժտված մարդիկ: Այս ամենն 
անմիջական ազդեցություն է թողնում երկրում արտադրվող և արտասահմանից ներկրվող 
ապրանքների ու ծառայությունների վրա: Օդի, խմելու ջրի, սննդամթերքի, դեղորայքի, 
բնակարանների, ճանապարհների, կրթության, բժշկական օգնության և այլ ոլորտների ցածր 
որակը վերածվում է դանդաղ գործող ռումբի, որը վտանգում է մարդկանց առողջությունն 
ու բարեկեցությունը: 

Արդի Հայաստանի պետական ինստիտուտների մոտեցումներն ու գործնական 
աշխատանքը կրում են ոչ թե համակարգային, այլ ընտրովի բնույթ: Օրինակ, կառավարության 
կողմից տրամադրվող մաքսային արտոնությունները կամ ԱԱՀ վճարումներից 

71 Հայաստանում աշխատանքի արտադրողականությունը 10 անգամ ցածր է, քան Նորվեգիայում, 8,5 
անգամ ցածր, քան ԱՄՆ-ում, ավելի քան 3 անգամ ցածր, քան Ռուսաստանում, և 2,5 անգամ ցածր, 
քան Բուլղարիայում։ Աղբյուրը՝ The Conference Board, The Conference Board Total Economy Database – 
Output, Labor, and Labor Productivity, 1950–2013 (January 2014). Eurostat, Labour productivity per hour 
worked (ESA95). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_hour_worked 
(հղումը կատարվել է 20.11.2018)։
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ազատումը, անկասկած, դրական ներգործություն են ունենում ուղղակի ներդրումներ 
գրավելու գործում: Սակայն այդ միջոցներն ընդհանուր ոչինչ չունեն ներառական 
քաղաքականության հետ, որը պետք է հենվի ոչ թե առանձին ձեռնարկատերերի հետ 
անձնական պայմանավորվածությունների, այլ հասկանալի ու թափանցիկ կանոնների 
վրա, որոնք նույնը կլինեն բոլոր հնարավոր ներդրողների համար և հաշվի կառնեն 
համագգային շահերը: 

Էքստրակտիվ ինստիտուտները, որպես կանոն, դրդում են ոչ թե ձեռնարկատիրության 
համար երկարաժամկետ խթաններ ստեղծելու, այլ վարձավճարային եկամուտների նոր 
աղբյուրներ որոնելու: Այսպես, Հայաստանի կառավարության վերջին նախաձեռնությունները, 
որոնք ուղղված են երկրի սահմաններից դուրս, առաջին հերթին Ռուսաստանում սփյուռքի 
ներկայացուցիչների հիմնած ընկերությունները հարկելուն, կարճաժամկետ հեռանկարում 
նպաստում են բյուջեի եկամուտների աճին, բայց ըստ էության վարձավճարի կորզման 
հավելյալ միջոց են: Դրանք երկրում չեն գոյացնում ստեղծարար ավերման պայմաններ, չեն 
խրախուսում ներդրումները: Խոսքն ընդամենը տնտեսվարման ծանոթ ձևի ամրապնդման 
մասին է, քանի որ ստացված միջոցները, ինչպես միշտ, ծախսվելու են ընթացիկ կարիքների 
վրա: 

 Հայաստանի քաղաքական ինստիտուտների ոչ ներառական բնույթի հատկանշական 
օրինակ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության և/կամ պետական ծառայության 
բազմամյա փորձի առկայությունը, ինչպես նաև հայոց լեզվի իմացությունն այն մարդկանց 
համար, ովքեր ցանկանում են փոքրիշատե պատասխանատու պաշտոն ստանալ: 
Անշուշտ, պետության առաջին դեմքերը պետք է երկրի քաղաքացիներ լինեն, սակայն 
հարկավոր է նաև գիտակցել, որ ազգի երեք քառորդը կազմում է սփյուռքը, և երբ նման 
սահմանափակումներ ենք մտցնում կառավարչական նույնիսկ միջին մակարդակում, 
հրաժարվում ենք աշխատանքի մեջ հանուն երկրի բարօրության լավագույն ուղեղները 
ներգրավելու հնարավորությունից: 

Եվս մեկ անգամ անդրադառնանք կոռուպցիային: Այն չափազանց ցավոտ նյութ 
է: Կոռուպցիայի ընկալման համաթվում 2017 թվականին Հայաստանը Եթովպիայի, 
Մակեդոնիայի և Վիետնամի հետ միասին զբաղեցրել է 107-րդ տեղը72: (Կոռուպցիայի 
ամենացածր մակարդակը, ըստ Համաթվի, արձանագրվել է Նոր Զելանդիայում, Դանիայում, 
Ֆինլանդիայում, Նորվեգիայում և Շվեյցարիայում): Մերօրյա Հայաստանում ամենուր բախվում 
ենք, այսպես կոչված, կենցաղային կոռուպցիային՝ վարձավճարի կորզման անբաժանելի 
մասին: Ինչ-որ լիազորությամբ օժտված որևէ ծառայող՝ չինովնիկից ու ոստիկանից մինչև բժիշկ 
ու ուսուցիչ, կարող է իր ծառայությունների համար լրացուցիչ վարձատրություն պահանջել: 
Ավելին, քաղաքացիները հաճախ պատրաստ են «պարգևավճար» առաջարկելու՝ իրենց 
խնդիրները շուտափույթ լուծելու կամ ոչ էական իրավախախտումների դեպքում նվազագույն 
չափով պատժվելու դիմաց: Մենք վարժվել ենք ստեղծված իրավիճակին և կարծես չենք 
էլ լսել այն մասին, որ աշխարհում կենցաղային կոռուպցիայի դեմ պայքարի պատկառելի 

72 Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ամենամյա հետազոտություն է, որն անցկացնում է Transparency 
International շարժումը: Համաթվի մեջ փորձագետների ու ձեռնարկատերերի կողմից երկրները 
դասակարգված են պետական հատվածում կոռուպցիայի գնահատումների հիման վրա: Կոռուպցիայի 
ընկալման համաթիվ – 2017-ի լրիվ տարբերակը հասանելի է https://transparency.am կայքում:
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փորձ է կուտակվել: Մասնավորապես Վրաստանը՝ մեր ամենամերձավոր հարևանը, այդ 
երևույթի դեմ հաջող պայքարի օրինակներից մեկն է: Կոռուպցիայի հիմքը խարխլվում է, երբ 
կատարելագործվում են օրենսդրությունն ու օրենսդրական դաշտը, որոնք կարգավորում են 
պետական ապարատի գործառնությունը, մեծացվում է դրա թափանցիկությունը և պետական 
ծառայողների ու հասարակության միջև փոխներգործությունը դրվում է ինստիտուցիոնալ 
շրջանակների մեջ։ Շատ ավելի բարդ հիմնախնդիր է կոռուպցիան իշխանության վերին 
էշելոններում. այն հիմնվում է քաղաքական, տնտեսական ու ստվերային վերնախավերի 
համաձայնության վրա և ախտահարում է պետական հիմնարկները, միջազգային 
կազմակերպությունները, տարբեր ատյանների դատարանները: Նման կոռուպցիա առկա է 
ոչ միայն զարգացող, այլև զարգացած երկրներում: Կարևոր է հիշել, որ միայն իրավապահ 
մարմինների ջանքերով հնարավոր չէ հաղթահարել կոռուպցիայի թե՛ առաջին, թե՛ երկրորդ 
դրսևորումները: Իսկ էքստրակտիվ տիրող համակարգը պահպանելու դեպքում չենք 
կարողանա հաղթահարել նույնիսկ կենցաղային կոռուպցիան: 

Ընտրովի արդարություն
Կացութակերպի որևէ ձևի ծայրաստիճան զգայուն կողմը արդարության մասին 

պատկերացումներն են, այսինքն՝ հասարակության մեջ վարվեցողության նորմերը 
սահմանող գրված ու չգրված օրենքները, ինչպես նաև այդ օրենքների պահպանումն 
ապահովող պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ինստիտուտները: Պատմությանը 
հայտնի են հանրությունների օրինակներ, որոնք բարեհաջող գոյություն են ունեցել ու 
զարգացել քաղաքական ինստիտուտներից դուրս: Սակայն ամբողջովին առանց դատական 
համակարգի, իրավական կարգավորումների և վարվեցողության ընդունված նորմերի, 
մարդկային հանրությունը չի կարող գոյություն ունենալ: Օրինակ, Նոր Ջուղայի հայ 
վաճառականների ստեղծած համաշխարհային ցանցը հաջողությամբ գործում էր Սեֆևիդյան 
կայսրության քաղաքական ինստիտուտներից դուրս, բայց չէր կարող գոյություն ունենալ 
առանց սեփական առևտրային իրավունքի, Վաճառականների ժողովի և հեղինակության 
ինստիտուտի:

1990-ականների սկզբին Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես և 
հետխորհրդային մյուս պետություններում համարում էին, որ բազմակուսակցական 
համակարգը և համընդհանուր ընտրական իրավունքն ինքնաբերաբար կապահովեն օրենքի 
գերակայությունն ու արդար դատական համակարգը: Այդ տարիներին հսկայական ջանքեր 
էին գործադրվում երիտասարդ պետության նորմատիվ-իրավական բազայի ստեղծման 
ուղղությամբ: Սակայն բախվեցինք երկու անսպասելի երևույթի: Նախ, պետականության 
ժողովրդագրական սկզբունքների և համընդհանուր ընտրական իրավունքի պաշտոնական 
ամրագրումը, ինչպես և նորմատիվ-իրավական նոր բազայի առկայությունն ինքնին չեն 
հանգեցնում հասարակության կյանքում օրենքի գերակայությանը: Երկրորդ, ոչ իրավական 
պետություններում բազմադարյա գոյությունը մեզանում արմատավորել է դասական 
երկմտայնություն՝ ոչ թե Սահմանադրության, այլ չգրված օրենքների համաձայն ապրելու 
սովորություն:
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Ներառական համակարգերում վերնախավն օրենքներն ընդունում է՝ գիտակցելով, 
որ ինքը հասարակության մասնիկն է և պարտավոր է լինելու հետևել դրանց, մինչդեռ 
էքստրակտիվ համակարգերում օրենքներն ընդունում է հասարակության ակտիվությունը 
սահմանափակելու նպատակով, իսկ իր համար բացառություն է անում, քանի որ ուզում 
է պահպանել նյութական ու վարչական ռեսուրսների վրա վերահսկողությունը: Խնդիրը, 
սակայն, ոչ միայն վերնախավն է, այլև բուն հասարակությունը, որը, ինչպես արդեն նշել 
ենք, բոլոր մակարդակներում վերարտադրում է սովորական անոմիան: Հայաստանի 
քաղաքացիները շարունակում են պետությունն ընկալել ոչ թե որպես ընդհանուր տուն, 
այլ որպես բռնության ինստիտուտ. չինովնիկներին խաբել կարողանալը նախկինի պես 
համարվում է առանձնահատուկ խիզախություն և հնարամտության ցուցանիշ:

Ավանդական արժեքներ
Հայաստանի Հանրապետությունն ազգային առումով ամենամիատարր երկրներից 

մեկն է. հայերն այստեղ կազմում են բնակչության 98 տոկոսը: Վերջին յոթ դարերի ընթացքում 
առաջին անգամն է, որ քսանյոթ տարի շարունակ ապրում ենք ինքնիշխան ազգային երկրում: 
Դա մեծ առավելություն է, բայց և միաժամանակ՝ թերություն: Ժամանակին հայերը կամուրջ 
էին քաղաքակրթությունների միջև, իսկ հիմա հաճախ ցածր հանդուրժողականություն են 
դրսևորում այլ մշակույթների, մաշկի այլ գույնի, այլ կրոնի, այլ հայացքների տեր մարդկանց 
նկատմամբ: Մենք հետ ենք վարժվել «այլ»-երի հետ կողք-կողքի ապրելուց, դարձել ենք 
մեծամիտ և, որքան էլ պարադոքսալ է, հակված ենք փոքրամասնությունների նկատմամբ 
խտրականության: Չնայած սփյուռքի առկայությանը, մերօրյա Հայաստանը համաշխարհային 
քաղաքակրթությունից կտրված, իր մեջ պարփակված երկիր է: Մենք քիչ ենք հետաքրքրվում 
նրանով, թե ինչ է կատարվում երկրի սահմաններից դուրս, և չենք ընդօրինակում 
արտասահմանյան լավագույն փորձն ու գործը: Մենք կորցրել ենք լայնախոհությունն ու 
մեր ավանդական մրցունակությունը համաշխարհային ասպարեզում: Մեր էքստրակտիվ 
համակարգը հուսալի աջակցություն է գտնում «անտեսանելի ինստիտուտներում»՝ 
մշակութային ու վարքագծային կարծրատիպերում, մեծամասնության կողմից խրախուսվող 
արգելիչ դրույթներում: Դրանք տարրալուծում ու խոտորում են բարոյական կողմնորոշիչները՝ 
ամրապնդելով էքստրակտիվության արատավոր շրջանը: Մինչդեռ, ինչպես արդարացիորեն 
նկատել է ակադեմիկոս Դմիտրի Լիխաչովը, «առանց բարոյականության չեն գործում 
սոցիալական ու տնտեսական, պատմական ու ցանկացած այլ օրենքներ, որոնք ստեղծում 
են մարդկության բարեկեցությունն ու ինքնագիտակցությունը»73: 

 Մենք դադարել ենք գնահատել գիտելիքը: Այսօր դրան փոխարինում են դիպլոմներն 
ու ատեստատները: Մեր ծնողները ձգտում էին, որ կրթությունը մատչելի լիներ իրենց 
զավակներին՝ դրա համար հաճախ զոհաբերելով ընտանիքի նյութական բարեկեցությունը: 
Արդի Հայաստանում գիտելիքը շատ ավելի ցածր է գնահատվում: Քննական մտածողության 
տեր մտավորական, կրթված մարդիկ, առհասարակ բարեհամբույր ու բարեկիրթ մարդիկ 
հասարակության մեջ այլևս հարգանք չեն վայելում: Նրանց համար ծայրահեղ դժվար 
է հաջողության հասնել կիսագողական «մաչոիզմի» մթնոլորտում, ուր որևէ շփում 
հանգեցնում է շրջապատի աչքում սեփական գերազանցության հաստատմանը, այլ ոչ 
թե երկխոսություն սկսելուն ու խնդիրների լուծումը համատեղ գտնելուն: Ստիպված ենք 

73  Лихачев Д. С. Раздумья. – М., 1991.
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խոստովանել, որ այսօր Հայաստանը չի առաջացնում ո՛չ հիացմունք, ո՛չ իր հետ կապ ունենալու 
ցանկություն: Հայաստանը չի գրավում այլ երկրների ուշադրությունը, հետաքրքրություն 
չի առաջացնում սփյուռքում, քաղաքացիները շարունակում են հազարներով լքել երկիրը: 
Պատվախնդրության մակարդակն այս փակ երկրում բարձր չէ և համապատասխանում 
է «շարքային» ծայրամասային երկրներին, որոնց թիվն աշխարհում հարյուրից ավելի է: 
Ոչ շատ վաղուց մենք կարող էինք հպարտանալ գիտության, մշակույթի, տնտեսության 
ու մարզաշխարհի, այլ ոլորտների բազմաթիվ ականավոր գործիչներով, իսկ այսօր 
բավարարվում ենք «միջակ» գնահատականով: Բացառություն է, թերևս, միայն շախմատը: 
Մեր ժամանակակիցների մեջ քիչ են երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները, որոնք 
կենսական հաջողությունների են հասել և միաժամանակ իրենք իրենց կապում են հայության 
հետ: Արևմուտքում վստահորեն ճանաչված են դերասանուհի Քիմ Քարդաշյանը, իսկ 
վերջին ժամանակներում՝ նաև ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը: Զբաղմունքի ողջ 
տարբերությամբ հանդերձ, նրանցից ամեն մեկը յուրովի շատ բան են անում Հայաստանը 
և Հայկական աշխարհը հանրահռչակ դարձնելու ուղղությամբ: Այդուհանդերձ, նրանք 
ընդամենը երկուսն են. ավագ սերունդն անհամեմատ ավելի շատ փայլուն մասնագետներ 
ուներ: 

Մենք դադարել ենք գնահատել աշխատանքը: Հասարակության մեջ հարգանք են 
վայելում ոչ թե աշխատասեր ու գործունյա մարդիկ, այլ նրանք, ովքեր «լավ են դասավորել 
իրենց կյանքը»:  Պատերնալիստական համակարգը մեզանում ձևավորել է խնամառուի 
հոգեբանություն: Այսօր պետությունը մասամբ պատասխանատվությունը կիսում է խոշոր 
միավորումների ու օլիգարխների հետ, սակայն ըստ էության քիչ բան է փոխվել: Մարդկանց 
մեծամասնությունը, հատկապես երիտասարդությունը ձգտում է կա՛մ չինովնիկ դառնալ, 
կա՛մ աշխատանքի տեղավորվել պետական կամ մասնավոր միավորումներում՝ փաստորեն 
նոր իրավիճակում վերարտադրելով իրենց ծնողների նպատակային դրույթները: Իսկ 
եթե երիտասարդը ձգտում է ինքնիրացման ու ինքնահաստատման, տիրող մթնոլորտի 
հեղձուկը վաղ թե ուշ նրան ստիպում է հեռանալ երկրից:

Մենք դադարել ենք գնահատել մասնագիտական արժանիքները: Մերօրյա 
Հայաստանում ուսուցիչը, բժիշկը, իր գործի վարպետը այլև հերոս չեն համարվում:

Վերնախավերի խնդիրը
Վերնախավերի խնդիրը սերտորեն կապված է ազգային կուռքերի կորստյան 

խնդրին: Ցավոք, ժամանակակից Հայաստանում, ինչպես և ամենուր, վերնախավին 
պատկանելությունը որոշվում է իշխանության կողմից և/կամ փողով, այլ ոչ թե բարձր 
ինտելեկտով, ընդունակություններով, բանիմացությամբ և բարոյական հատկանիշներով: 
Դրանից բացի, ակնառու է (դարձյալ ինչպես ամենուր) խզումը մտավոր, քաղաքական 
և գործարար վերնախավերի միջև: Եթե ժամանակին ազնվականությունը կարող էր 
պարծենալ միաժամանակ իշխանությամբ, փողով և կրթվածությամբ, ապա այսօր 
քաղաքական ու գործարար վերնախավի համար ինտելեկտն ու բազմակողմանի կրթությունը 
հաջողության որոշիչ գործոններ չեն։ Ընդ որում, իշխանական վերնախավը ֆինանսական 
լուրջ ռեսուրսներ չունի, իսկ գործարարը՝ իշխանական։ Ինչ վերաբերում է մտավորական 
վերնախավին, այն զուրկ է թե՛ իշխանությունից, թե՛ փողից։ Հազվադեպ բացառություն 
են դարձել այն մարդիկ, որոնք ունեն և՛ մեկը, և՛ մյուսը, և՛ երրորդը։ Հարկավոր է նշել, 
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որ վերնախավերը գործնականում միմյանց հետ չեն խաչաձևվում և չեն հարստացնում 
իրար, նրանց մակարդակը, ընդհանուր առմամբ, նկատելիորեն ընկել է: Նրանք, որպես 
կանոն, հասարակական զարգացման օրախնդիր հարցերը համատեղ չեն քննարկում, 
չեն մոդելավորում ապագան, չեն գիտակցում ազգի ճակատագրի համար սեփական 
պատասխանատվությունը: Դրական շոշափելի ազդեցությունը, որ կարող է գոյանալ 
մեծամասշտաբ ծրագրերի իրականացման համար տարբեր վերնախավերի միավորմամբ, 
կքննարկենք 5-րդ գլխում: 

Ընդունված է համարել, որ վերնախավը, հասարակության առավել ակտիվ հատվածի 
հետ միասին, կազմում է ազգի շուրջ 2 տոկոսը: Բացարձակ արտահայտությամբ մենք 
այսօր պետք է խոսեինք 60 հազար մարդու մասին Հայաստանում և 200 հազար 
մարդու մասին Հայկական աշխարհում: Մենք չգիտենք, թե արդյոք կհաստատվե՞ն այդ 
քանակական գնահատականները, բայց, դատելով այն ամենով, ինչ տեսնում ենք, հայոց 
վերնախավում նվազել են ականավոր անհատները, դա այլևս համազգային կարևորություն 
չունի և լիարժեքորեն չի կատարում այն դերը, որը հասարակությունն ավանդաբար 
դնում էր իր լավագույն ներկայացուցիչների ուսերին: Հարկ է հիշել նաև, որ արտագաղթը 
լուրջ փոփոխություններ է առաջացրել Հայաստանի հասարակության մեջ, որը զրկվել է 
երիտասարդ սերնդի առավել արդյունավետ ու ստեղծագործ ներկայացուցիչներից: Մենք 
բախվել ենք սերնդային ճգնաժամի. միջին, արդյունավետ տարիքի (40–60 տարեկան) հայերի 
մեջ շատ ավելի քիչ են փայլուն դեմքերը, որոնք կարող էին օրինակելի նմուշ դառնալ ավելի 
երիտասարդ ժամանակակիցների համար: Արամ Խաչատրյանը, Ավետիք Իսահակյանը, 
Արտեմ Միկոյանը, Եղիշե Չարենցը, Սերգեյ Փարաջանովը, Առնո Բաբաջանյանը, Վիկտոր 
Համբարձումյանը, Տիգրան Պետրոսյանը, Ալիխանյան եղբայրները և բազմաթիվ այլ 
տաղանդավոր մարդիկ, որոնք հետք են թողել հայկական, խորհրդային և համաշխարհային 
գիտության ու մշակույթի մեջ, պատկանում էին ավագ սերնդին: 

Մենք հպարտանում ենք նրանով, որ երկրում ապահովվում է իշխանության 
փոփոխելիությունը, ինչը հազվադեպ օրինակ է հետխորհրդային տարածքում: Սակայն 
վերնախավերի ժառանգականության մեջ դիտվում են խզումներ: Այսպես, Ցեղասպանության 
հարյուրերորդ տարելիցի օրը Ծիծեռնակաբերդում կողք-կողքի կանգնած չէին Հայաստանի 
երեք նախագահները՝ որպես երկրի քաղաքական ղեկավարության միասնության 
մարմնացում: Լավ է, որ արարողությանը ներկա էին երկու կաթողիկոսները. դրանով 
նրանք շահեկանորեն առանձնանում էին աշխարհիկ իշխանությունից և խորհրդանշում 
էին ազգի մեջ հավատքի միասնությունը: Շատ կարևոր է, որ իշխանական վերնախավը, 
չնայելով ներքին տարաձայնություններին ու հակասություններին, ժառանգականություն 
դրսևորի՝ հատկապես այնպիսի կարևոր պահերի, որոնք ի զորու են համախմբելու ազգը:

Ազգային ինքնության ճգնաժամը արդի Հայաստանում
2-րդ գլխում անդրադարձել ենք ազգային միասնության անկմանը 20-րդ 

դարում: Տեսականորեն, անկախ և ազգային առումով միատարր պետության 
մեջ իրավիճակը պետք է փոխվեր դեպի լավը: Սակայն դա տեղի չի ունենում: 
Անկախ հայկական պետության առաջացումը չհամախմբեց ցիրուցան հայկական 
ենթաէթնոսները, չամրապնդեց ազգային միասնությունը:
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Հայոց լեզուն. Հարկավոր է ընդունել, որ վերջին 27 տարում հայերենը 
դարձել է երկրի քաղաքացիների միմյանց հետ շփվելու հիմնական լեզուն։ Սա, 
անկասկած, ինքնիշխանության դրական արգասիքն է։ Այդուհանդերձ, լեզվական 
մշակույթի մակարդակը Հայաստանում անկում է ապրում: Չի կարելի չտեսնել 
լեզվի պարզունակացումը, խոսքի աղտոտումը անպարկեշտ, մակաբույծ բառերով: 
Հանցագործ աշխարհի բառամթերքը լայնորեն ներխուժում է մեր բանավոր խոսքի, 
զանգվածային լրատվամիջոցների լեզվի, գեղարվեստական գրականության մեջ՝ 
հաստատելով, որ «պատմության բեկումնային պահերին է, որ գողական լեզուն 
ներթափանցում է համաժողովրդական լեզվի մեջ»74: Ուշագրավ, բայց տխուր մի 
երևույթ. կեղծ մաչոիզմը, որի մասին վերը հիշատակել ենք, դրսևորվում է նաև 
լեզվում, ընդ որում՝ ոչ միայն բանավոր խոսքում, այլև գործարար շփումների 
ժամանակ:

Մենք մեծ հարգանքով ենք վերաբերվում հայոց լեզվի պահպանման ու 
զարգացման ուղղությամբ տարբեր հաստատությունների, առանձին գիտնականների 
ու մանկավարժների կողմից տարվող աշխատանքներին, սակայն ավելորդ չենք 
համարում հիշեցնել, որ անհնար է մայրենի լեզվի հարստությունն ու գեղեցկությունը 
պահպանել միայն մասնագետների ջանքերով, անգամ փակ երկրում: Հայոց լեզուն 
մեր ընդհանուր պատասխանատվության ոլորտն է:

Հավատք և եկեղեցի. Ինքնիշխան ազգային պետության մեջ Հայ առաքելական 
եկեղեցու՝ որպես ընտանեկան-տոհմական կենսաձևի ինստիտուտի դերը դադարել 
է հրատապ լինել: Ընդ որում, հաշվի առնելով շատ հոգևորականների բարոյական 
ու մտավոր մակարդակի անկումը, եկեղեցին այսօր այլևս անկարող է կատարել 
ազգային հոգևոր կենտրոնի ու համախմբող առանցքի դերը: Թեպետ Հայաստանի 
բնակիչների մեծամասնությունն իրեն քրիստոնյա է համարում75, նրանց միայն 
11,3 տոկոսն է շաբաթական առնվազն մեկ անգամ լինում եկեղեցում76: Առանց 
խորհրդայնացման 70 տարիների ընթացքում կուտակված հիմնախնդիրների լուծման, 
եկեղեցու ինստիտուտը հազիվ թե կարողանա վերականգնել հասարակության 
վստահությունը: Հայ առաքելական եկեղեցում երկու կաթողիկոսների և երկու 
պատրիարքների առկայությունը բացատրելի և արդարացված էր սեփական 
պետականության բացակայության պայմաններում: Այսօր այդ իրավիճակը 
վերանայման կարիք ունի, առավել ևս, որ եկեղեցու կառավարման հարցում 
միանձնյա ղեկավարության բացակայությունը վկայում է դրա ներսում միասնության 
բացակայության մասին:

74 Грачев М. Интервенция криминального языка // Наука и жизнь. – 2009. – № 4. URL: https://www.nkj.
ru/archive/articles/15574/ (հղումը կատարվել է 29.03.2018).

75 2011 թվականի մարդահամարի տվյալներով, կրոնադավանական պատկանելություն ունեցող 2,987 
միլիոն մարդուց 2,796 միլիոնը իրեն համարում է Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ:

76 Ըստ World Values Survey-ի տվյալների:
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Երեխաների դաստիարակությունն արդի Հայաստանում

Մեր մշակույթի վրա էքստրակտիվ համակարգի բացասական ազդեցությունն 
ավելի ակնառու ցույց տալու համար բերենք World Values Survey-ի իրականացրած 
վերլուծության արդյունքները77 (նկար 15): Վերլուծության են ենթարկվել հիմնականում 
ներառական համակարգ ունեցող հինգ (Գերմանիա, Շվեդիա, Հարավային Կորեա, 
Սինգապուր և Ճապոնիա) և նույն թվով հիմնականում էքստրակտիվ համակարգ ունեցող 
(Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան և Թուրքիա) երկրներում հարցվածների 
պատասխանները: Հարցը հետևյալն էր. թվարկվածներից ո՞ր հատկանիշների 
դաստիարակումն են համարում կարևոր իրենց երեխաների համար: Թվարկված էին՝ 
պատասխանատվության զգացումը, հանդուրժողականությունը և հարգանքն ուրիշների 
հանդեպ, բարյացակամությունը, աշխատասիրությունը, կրոնական հավատքը, 
հնազանդությունը, անկախությունը, վճռականությունն ու հաստատակամությունը, 
տնտեսողությունը, ինքնարտահայտման ունակությունը, երևակայությունը:
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Նկար 15. Այն հատկանիշները, որոնց ոգեշնչումն իրենց երեխաների մեջ կարևոր են 

համարում տարբեր երկրների բնակիչները78

Բոլոր երկրներում ծնողները հավասարապես կարևոր են համարում 
պատասխանատվության զգացումը, հանդուրժողականությունը և հարգանքն ուրիշների 
նկատմամբ, ինչպես նաև բարյացակամությունը: Էքստրակտիվ համակարգով 
երկրներում ծնողները զգալիորեն ավելի բարձր են գնահատում աշխատասիրությունը, 

77 World Values Survey. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (հղումը կատարվել է 
02.04.2018).

78 Գծապատկերը կառուցվել է World Values Survey-ի տվյալների հիման վրա:
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կրոնական հավատքը, հնազանդությունը: Ընդ որում, նրանց համար պակաս 
կարևոր են այնպիսի որակները, ինչպիսին են անկախությունը, վճռականությունն ու 
հաստատակամությունը, ինքնարտահայտման ունակությունը, երևակայությունը: Հայ 
ծնողների համար հանդուրժողականությունը և հարգանքն ուրիշների նկատմամբ, 
անկախությունը, վճռականությունն ու հաստատակամությունը, տնտեսողությունը, 
ինքնարտահայտման ունակությունը և երևակայությունը պակաս կարևոր են ոչ միայն 
ներառական համակարգով պետություններում ապրող ծնողների, այլև էքստրակտիվ 
համակարգով պետություններում ապրող մեր հարևանների համեմատությամբ:

Վերլուծության արդյունքները տագնապի ազդանշան են բոլորիս համար: Ո՞ւմ 
ենք ուզում թողնել երկիրը. պատասխանատու և հնազանդ աշխատամոլների՞ն, թե՞ 
անկախ մտածող, վճռական, հաստատակամ երիտասարդությանը, որն օժտված է 
երևակայությամբ և ինքնարտահայտման ունակություններով: World Value Survey-ի 
տվյալները ցույց են տալիս, որ երեխաներին մեծացնում ենք մեր կայսերական անցյալի   
կաղապարով: Այդ երեխաները հազիվ թե կարողանան արժանապատվորեն արձագանքել 
այն մարտահրավերներին, որոնց մասին խոսել ենք 4-րդ գլխում:

Ընտանիք, տոհմ, համայնք. Ցավոք, այսօր Հայաստանում կանայք սովորաբար մի քանի 
անգամ ավելի են ծանրաբեռնված աշխատանքով, քան տղամարդիկ, ընդ որում՝ մնալով 
իրավազուրկ ու նվաստացած: Վերջին 25 տարիներին հայ ընտանիքներում տղամարդու 
դերն արմատապես փոխվել է: Նրանք անվստահություն են զգում ապագայի նկատմամբ՝ 
վախենալով կորցնել ընտանիքն ապահովելու հնարավորությունը, իրենց հասարակական 
կարգավիճակը: Դա հաճախ ծնում է ներքին ֆրուստրացիա, որը երբեմն դրսևորվում է 
փոխհատուցող հակազդեցությունների՝ ագրեսիայի և անհանդուրժողականության միջոցով: 

Երկրում գերիշխում են վհատությունն ու անտարբերությունը: Առավել վճռական ու 
եռանդուն մարդիկ լքում են Հայաստանը: Նրանք պատրաստ են ռիսկի դիմելու հանուն 
այն բանի, որ իրենց երեխաներն ունենան ավելի լավ ապագայի հնարավորություն՝ թեկուզ 
հայրենիքից հեռու: Այսօրվա Հայաստանի լրջագույն խնդիրներից մեկը հայրենի հողում 
բարեկեցիկ ապրելու նկատմամբ հավատի կորուստն է: Հասարակության մեջ սրընթաց 
անկում է ապրում նաև փոխվստահությունը, հայերից շատերի տրամադրվածությունը 
բնորոշվում է գուլագյան հանրահայտ կարգախոսով. «Մի՛ հավատա, մի՛ վախեցիր, մի՛ 
խնդրիր»: Բայց չէ՞ որ ժամանակին հենց վստահությունն էր մեր եզակի առավելությունը. 
վստահության շնորհիվ էր, որ հայերը կարողացան ստեղծել համաշխարհային ցանցը: 
Որևէ ազգի և որևէ պետության հաջողության գրավականը, Կոնֆուցիոսի խոսքով, ամուր 
ընտանիքն է, արժեհամակարգի, ավանդույթների ու կանոնների, ինչպես նաև ազնիվ ու 
վեհ նպատակներ հետապնդող առաջնորդի առկայությունը: Մեր կարծիքով, այս շարքին 
են պատկանում նաև հասարակության անդամներից շատերի տածած վստահության 
ընդգրկուն զգացումը և բանիմաց կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրման 
մնայուն մտահորիզոնը:
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Էքստրակտիվ համակարգը, որի նեցուկը նյութական ակտիվներից վարձավճարի 
կորզումն է, խիստ հրապուրիչ է իշխանական վերնախավերի համար և լայնորեն տարածված 
է աշխարհում: Սակայն Հայաստանը, ի տարբերություն Քուվեյթի ու Քաթարի, հազիվ թե 
կարողանա «ոսկու երակ» գտնել և դրա շահագործման շնորհիվ դառնալ ծաղկող երկիր: 
Միևնույն ժամանակ, իսկապես ահռելի է էքստրակտիվ ինստիտուտների բացասական դերը. 
դրանք խարխլում են տնտեսական և իրավական համակարգը, քայքայում են գիտությունն 
ու մշակույթը, քաղաքացիներին մղում են արտագաղթի, հասարակությանը վարակում 
են հոռետեսությամբ ու համատարած անվստահությամբ: Վերը մենք հանգամանորեն 
նկարագրել ենք դրանց կործանարար ազդեցությունը երկրի ու ազգի կյանքի վրա:

 Վերջին մեկուկես տարվա ընթացքում իրադրությունը շտկելու փորձեր են 
ձեռնարկվում: Իշխանության են գալիս նոր դեմքեր, ակտիվացել է արտաքին քաղաքական 
գործունեությունը: Իրավիճակը, սակայն, փաստացիորեն նույնն է մնում, քանի որ բազմաթիվ 
առումներով ձեռնտու է և՛ կառավարությանը, և՛ հասարակության ճնշող մեծամասնությանը: 
Աստիճանաբար կորչում է հավատը, թե հնարավոր է կնքել նոր հանրային պայմանագիր, 
անցնել հասարակության ու իշխանության միջև գործընկերային հարաբերությունների: 
Որքան էլ քննադատենք գոյություն ունեցող համակարգը, պետք է ընդունենք հետևյալ 
տհաճ իրողությունը. մենք ինքներս ենք սերնդեսերունդ պահպանում ու վերարտադրում 
այդ համակարգը: Եկել է ժամանակը հասկանալու, որ ինչպես ներկայում, այնպես էլ 
ապագայում մարդն է հիմնական արժեքը: Մարդու համար մղվող մրցակցային պայքարում 
Հայաստանը կարող է հաղթել միայն այն դեպքում, եթե նրան առաջարկի հրապուրիչ 
պայմաններ՝ ինքնիրացման հնարավորություններ, որակյալ կրթություն ու բժշկական 
սպասարկում, առողջ և հարմարավետ բնակավայր: Եթե այսուհետև ևս շարունակենք  
տեղում դոփել, մեզ անխուսափելի պարտություն է սպասում այդ պայքարում:

Էքստրակտիվ համակարգը պահպանելու հեռանկարները
Ազգերի բարգավաճման ինստիտուցիոնալ տեսության հեղինակների կարծիքով, 

էքստրակտիվ ինստիտուտների պայմաններում աճ հնարավոր է, որը սակայն կայուն չի լինի՝ 
մասնավորապես այն պատճառով, որ իշխանությունը նման պայմաններում օգուտ քաղելու 
հնարավորություն է տալիս հասարակության սահմանափակ մի հատվածի՝ ի հաշիվ մնացած 
բոլոր քաղաքացիների: Դրանից քաղաքական իշխանությունը դառնում է խիստ բաղձալի 
և վաղ թե ուշ հանգեցնում երկրում իրավիճակի ապակայունացման: Էքստրակտիվ մոդելի 
պայմաններում տնտեսական աճը խորացնում է հասարակության բաժանումը հարուստների 
և աղքատների: Հայաստանում Ջինիի գործակիցը զարգացման համադրելի մակարդակ 
ունեցող երկրների շարքում ամենաբարձրն է: Միևնույն ժամանակ, այդ գործակիցն 
անդադար բարձրանում է՝ վկայելով, որ հասարակության մեջ անհավասարությունն 
անշեղորեն աճում է79: 

79 Համաշխարհային բանկի տվյալներով, Հայաստանում Ջինիի գործակիցը, որը ցույց է տալիս 
եկամուտների բաշխման անհավասարության աստիճանը, 2009-ից մինչև 2015 թվականն աճել է 
տարեկան միջին հաշվով 1,5 տոկոսով (2009-ին՝ 29,6 տոկոս, 2015-ին՝ 32,4 տոկոս):



Ինչպես ցույց տվեց, այսպես կոչված, «արաբական գարունը», այդ միտումը լավ 
ավարտի չի հանգեցնում: Տևական ժամանակ արաբական աշխարհում համանման 
պատկեր էր դիտվում. ծերացող վերնախավի անփոփոխություն, լայնամասշտաբ 
կոռուպցիա, գործազրկության բարձր մակարդակ երիտասարդության շրջանում՝ վերջինիս 
գրագիտության համեմատաբար բարձր մակարդակի պայմաններում: Այս բոլոր գործոնների 
ամբողջությունը հանգեցրեց սոցիալական ցնցումների, որոնք սկսվեցին 2010 թվականի 
վերջին և շարունակվում են մինչ օրս: Վերջին տասը տարիներին Հայաստանում անցկացված 
սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները նույնպես վկայում են կոռուպցիայից ու 
անարդարությունից դժգոհ քաղաքացիների թվի աճի մասին: 

Պետության պոտենցիալ գործընկերները

2003 և 2013 թվականներին Հայաստանում անցկացվել է «Հայերը Հայաստանում և 
սփյուռքում» հետազոտությունը (նկար 16, 17): Ստացված արդյունքների համեմատությունը 
հանգեցնում է տխուր եզրակացության. տասը տարի անց կտրուկ կրճատվել է այն 
մարդկանց թիվը, որոնք պատրաստ էին պետության գործընկերը լինելու, պետությանն 
օգնելու տնտեսության զարգացման գործում: Իշխանության նկատմամբ վստահության 
կորուստն ակնառու է:
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Նկար 16.  Հասարակության դիմանկարը Հայաստանում 2003 թ. 
Աղբյուրը՝ «Армяне в Армении и в диаспоре», Aslan Global, 2003 г

118



119ՆԵՐԿԱՆ. ԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆ (1991–2018)

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

ցածր բարձրՊետական միջամտ�թյան մակարդակը

Վ
ստ

ա
հ�

թյ
ա

ն 
մա

կա
րդ

ա
կը

22%

43%

30%

2%

3%

ցա
ծր

բա
րձ

ր

Վստահ 
գործընկերներ

Հիասթափված 
կապիտալիստներ

Բարեհոգի 
լավատեսներ

Կոռ�պցիայի դեմ 
պայքարողներ

Աշխատասեր 
ստատիստներ

Նկար 17. Հասարակության դիմանկարը Հայաստանում 2013 թ.
Աղբյուրը՝  «Кавказский барометр», CRRC, 2013 թ.

Հիասթափված կապիտալիստները կորցրել են Հայաստանի խնդիրները 
լուծելու հույսը: Նրանք համարում են, որ տնտեսության մեջ չպետք է գերակշռի 
պետական հատվածը՝ միաժամանակ չհավատալով հարկ եղած փոխակերպումն 
իրականացնելու՝ մասնավոր հատվածի կարողությանը:

Բարեհոգի լավատեսները որոշակի հայացքներ չունեն տնտեսական և 
սոցիալական հարցերի առնչությամբ: Այս մարդիկ պարզապես հպարտ են, որ 
հայ են:

Կոռուպցիայի դեմ պայքարողները համոզված են, որ Հայաստանի զարգացումը 
խոչընդոտող հիմնական գործոնները կոռուպցիան և բյուրոկրատիան են:

Աշխատասեր ստատիստները կարծում են, որ ներքին տնտեսությունում 
պետական հատվածը պետք է գերակշռի, և լուրջ վտանգ չեն համարում 
կոռուպցիան ու բյուրոկրատիան:

Աներեր գործընկերները լավատեսությամբ են նայում ապագային և պատրաստ են 
փոփոխությունների: Նրանք բավարար չափով ձեռնհաս են համարում մասնավոր 
հատվածին, իսկ ի դեմս կառավարության տեսնում են վստահելի ու արժեքավոր 
գործընկերոջ: Նրանք կազմում են այն հիմնական խումբը, որի հետ պետությունը 
պիտի կարողանար համագործակցել: Դժբախտությունն այն է, որ տասը տարվա 
ընթացքում նրանց քանակը նվազել է՝ 30 տոկոսից դառնալով 2 տոկոս:



Այսօրվա Հայաստանը նման է գերտաքացած շոգեկաթսայի: Գոյություն ունեցող 
իրավիճակն ուժային մեթոդներով պահպանելու բոլոր փորձերը կարճաժամկետ արդյունք 
են տալիս և միայն սաստկացնում են ընդհանուր դժգոհությունը: Վաղ թե ուշ կաթսան 
կպայթի, և դրա հետևանքներն անկանխատեսելի, իսկ վատագույն դեպքում աղետալի 
կլինեն: Սոցիալական պայթյուն կարող է սադրել որևէ առիթ, ասենք՝ Գյումրիում 
ռուսաստանցի զինծառայողի կողմից հայ ընտանիքի գնդակահարման կարգի դեպքը, 
կոմունալ ծառայությունների սակագների բարձրացումը, հասարակության մեջ կուտակված 
գրգռվածությունն Արցախի հիմնախնդրի չլուծվածությամբ, զինվորների ու խաղաղ 
բնակիչների շրջանում սահմանին շարունակվող կորուստները և այլն: Սոցիալական 
անկայունության պատճառը, սակայն, շատ ավելի խորն է: Ինքնապահպանման բնազդը 
մեզ պետք է մղի գոլորշին բաց թողնելու մեխանիզմների համատեղ որոնման:

Ապահովիչ կափույրի դերը պետք է կատարեն քաղաքական մրցակցությունը 
և օրինական ընդդիմությունը: Իշխանական վերնախավում կան մարդիկ, որոնք սա 
հստակորեն գիտակցում են, բայց նրանք փոքրամասնություն են կազմում. գերիշխում է 
քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ մենաշնորհային վերահսկողություն սահմանելու 
և օրինական ընդդիմությանը ոչ ինքնուրույնի, գրպանայինի վերածելու միտումը: Այսպիսի 
պայմաններում կարելի է ակնկալել գոյություն ունեցող արմատական-ահաբեկչական 
շարժումների ուժեղացում և նորերի առաջացում, նաև, ինչպես վերջերս ցույց տվեց «Սասնա 
ծռեր» խմբի օրինակը, նորմալ ընդդիմադիր խմբերը կարող են դուրս գալ իրավական 
դաշտի սահմաններից: Անհնար է գուշակել, թե երբ է հարկավոր Հայաստանում սպասել 
«սև կարապին»80: Պարզ է մի բան. եթե համակերպվենք, լողանք հոսանքն ի վար, աղետն 
անպայման տեղի կունենա, և դրա հետևանքներն անմիջապես կօգտագործեն մեր հանդեպ 
ոչ բարեկամաբար տրամադրված արտաքին ուժերը:

Անդրադառնալով բազմաթիվ արտաքին ռիսկերին՝ պետք է նշել առնվազն հետևյալ 
մի քանիսը. Ադրբեջանի հետ լիածավալ պատերազմի հավանականությունը, Ռուսաստանի 
դիրքորոշման փոփոխությունն Ադրբեջանի նկատմամբ (օրինակ՝ նրան զենք վաճառելը) 
կամ Հայաստանի թիկունքում և Հայաստանի հաշվին Ադրբեջանի հետ պայմանավորվելու 
Ռուսաստանի հնարավոր փորձը, Ռուսաստանի և Թուրքիայի փոխհարաբերությունների 
անկանխատեսելիությունը, աշխարհի քարտեզի վրա նոր պետության՝ Քրդստանի 
առաջացման հնարավորությունը: Որքան էլ ցավալի լինի՝  մենք շարունակում ենք մնալ 
աշխարհաքաղաքական գործընթացների օբյեկտ, ոչ թե սուբյեկտ, և մեր դրությունը 
պայթյունավտանգ տարածաշրջանում առաջվա պես խոցելի է: 

Էքստրակտիվ համակարգի պահպանումը մշտապես զուգորդվում է բռնի հեղաշրջման 
վտանգի հետ, որն ուղեկցվում է մեծաթիվ զոհերով, բայց չի հանգեցնում ցանկալի 
փոփոխությունների: Ինչպես վկայում է պատմությունը, վերնախավը փոխելու յուրաքանչյուր 
հաջորդ փորձ սոսկ խորացնում է հիմնախնդիրներն ու հանգեցնում երկրում իրավիճակի 
վատթարացման: Նման դեպքերում խոսքը սահմանափակ ռեսուրսներից օգտվելու 

80 Հանրահայտ տեսություն, որն առաջարկել է Ն. Թալեբը իր «Սև կարապ. Անկանխատեսելիության 
նշանի տակ» աշխատությունում: Խոսքը դժվար կանխատեսելի ու անսպասելի իրադարձությունների 
մասին է, որոնք ունենում են նշանակալի հետևանքներ:
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հնարավորության համար մարդկանց նեղ շրջանակում մղվող պայքարի մասին է, իսկ 
բուն համակարգը, երբեմն արտաքնապես փոփոխվելով, շարունակում է իր գոյությունը:

Էքստրակտիվ համակարգի վերարտադրության օրինակ

Ռուսական կայսրությունը էքստրակտիվ համակարգի դասական օրինակ է, որտեղ 
համակարգը սպասարկում էր ազնվականության շահերը: Պետության մեջ պահպանվում 
էին հարաբերական կայունությունն ու հաստատունությունը, մինչև արդյունաբերական 
հեղափոխության հետևանքով սկսեց ձևավորվել արդյունաբերական բուրժուազիան, 
որն աստիճաբար սասանեց համակարգը՝ պահանջելով բարեփոխումներ, այլ կերպ 
ասած՝ ներառականության ընդլայնում: Այդ դասակարգի ներկայացուցիչներից 
ոմանք սատարում էին արմատական հեղափոխական կազմակերպություններին: 
Իշխող վերնախավը չէր ուզում ընդլայնել քաղաքական ներկայացվածությունը և 
տասնամյակներ շարունակ ջանում էր ուժային մեթոդներով պահպանել իշխանությունը: 
Սոցիալական կաթսայում ճնշումն անընդհատ աճում էր: Սարաևոյում հնչած կրակոցը, 
որն Առաջին համաշխարհային պատերազմի առիթը դարձավ, համակարգի փլուզումն 
արագացրած «սև կարապի» կարգի իրադարձություններից սոսկ մեկն էր: Անհեթեթ 
է Ռուսաստանում իրավիճակի ապակայունացման համար մեղադրել Գերմանիային 
և մյուս պետություններին. նրանք սեփական խնդիրները լուծելու համար ընդամենն 
օգտվեցին հարմար իրադրությունից, սակայն կուտակված հիմնախնդիրների աղբյուրը 
նրանք չէին: Տեղի ունեցած աղետի պատճառն այն էր, որ իշխանական վերնախավը 
չէր ցանկանում հարմարվել հասարակության փոխվող կառուցվածքին և ընդլայնել 
սոցիալական ներառականությունը: Արդյունքը եղավ այն, որ իշխանության եկավ նոր, 
բոլշևիկյան վերնախավը, որն ավելի կոշտ ձևով վերարտադրեց կայսերական մոդելը, 
իսկ վերնախավի դերը փոխանցեց կուսակցական նոմենկլատուրային:

Էքստրակտիվ համակարգը վտանգավոր է նաև այն պատճառով, որ պահպանում 
է վարքագծային քարացած կարծրատիպերը: Իշխանության պատերնալիզմը մարդկանց 
վարժեցնում է խնամառության, անձնական պատասխանատվությունից խուսափման և 
հավատի ամենազոր Կենտրոնի նկատմամբ, որը կարող է երաշխավորել ռեսուրսներից 
օգտվելու հնարավորությունը: Իշխելու արժանի են ճանաչվում քաղաքական այն գործիչները, 
որոնք խոստանում են ավելացնել դրսից եկող դրամական հոսքերը, երաշխավորել 
«կայունությունն» ու բավարարել սոցիալական կարիքները: Քսանհինգ տարվա ընթացքում 
ձևավորված կառույցի մեջ նման «բարի տիրոջ» առկայությունը հարմար է և՛ հասարակությանը, 
և՛ իշխանությանը: Վերնախավի հնարավոր փոփոխությունը՝ ժողովրդավարական 
ընտրությունների, թե ուժային հեղաշրջման շնորհիվ, այս իրավիճակում էքստրակտիվ 
համակարգի լուծարման չի հանգեցնի: Իշխանության և հասարակության միջև անհրաժեշտ է 
նոր, ազգի ապագայի վերաբերյալ ընդհանուր պատկերացման վրա հիմնված պայմանագիր, 
որը կդրվի ներառական ինստիտուտների անցում կատարելու հիմքում:
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Առաջնորդների տգիտության տեսությունը

Առաջին գլխում դիտարկեցինք ազգերի բարգավաճումը բացատրող երեք 
տեսություն՝ աշխարհագրական, մշակութային և ինստիտուցիոնալ: Գոյություն ունի 
նաև չորրորդը՝ առաջնորդների տգիտության տեսությունը: Այն հարմար է դիտարկել 
երկու պետությունների՝ Սինգապուրի ու Զիմբաբվեի օրինակով, որոնք 20-րդ դարի 
կեսին ունեցել են միատեսակ ելակետային դիրքեր:  Որո՞նք են 20-րդ դարի երկրորդ 
կեսին Սինգապուրի բացառիկ բեկման և Զիմբաբվեի ակնհայտ աստիճանական 
անկման պատճառները: Արդյո՞ք Լի Քուան Յուն ավելի ուսյալ էր, քան Ռոբերտ 
Գաբրիել Մուգաբեն: Գուցե նա հենվում էր ավելի բանիմա՞ց խորհրդականների վրա: 
Ինչպես գրում են Աջեմօղլուն և Ռոբինսոնը, տգիտության տեսությունը որոշ երկրների 
աղքատությունը բացատրում է նրանով, որ անցյալում տնտեսագետները և իշխանական 
վերնախավը հետևել են սխալ խորհուրդների, իսկ հետո արդեն չեն կարողացել 
շտկել ուղղությունը, ինչը հանգեցրել է այդ երկրների շուկայական մեխանիզմների 
հաճախակի խափանումների։ Մինչդեռ հարուստ երկրների լուսավորյալ առաջնորդները 
կարողացել են ճիշտ քաղաքականություն վարել, որը հաջողությամբ շտկում էր այդ 
խափանումները: Ինստիտուցիոնալ տեսության հեղինակները համաձայն չեն այդ 
տեսությանը և համարում են, որ իրականությունն այլ է: Սինգապուրի հաջողության 
գաղտնիքը ոչ թե Լի Քուան Յուի կրթված լինելն էր, այլ այն, որ նա գիտակցում էր երկրի 
կայուն տնտեսական աճին նպաստող ներառական քաղաքական ինստիտուտների 
կազմավորման անհրաժեշտությունը և կարողանում էր միավորել իր գաղափարներին 
համամիտ գործընկերներին ու համախոհներին: Մինչդեռ Մուգաբեն ձգտում էր միայն 
պահպանել իր միահեծան իշխանությունը և հարստություն դիզել, և այդ նպատակներին 
համապատասխան էլ կառուցում էր իր քաղաքական համակարգը: Որպես հետևանք, 
բնական ռեսուրսներ չունեցող Սինգապուրի բնակչությունը 50 տարվա ընթացքում 
ավելացավ 4 անգամ, ՀՆԱ-ն՝ 195 անգամ, մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն՝ 54 անգամ: 
Զիմբաբվեի բնակչությունն այդ ընթացքում ավելացավ 4,3 անգամ, ՀՆԱ-ն՝ 15 անգամ, 
մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն՝ 3,6 անգամ:

Մենք չենք կարող անգործ մնալ՝ սպասելով, թե Հայաստանում երբևէ կհայտնվի Լի 
Քուան Յուի նման, բայց Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող որևէ առաջնորդ: Դրանից 
բացի, ոչ մի առաջնորդ, որքան էլ տաղանդավոր լինի, իրավունք չունի իր վրա վերցնելու 
երկրի և ազգի ճակատագրի համար ողջ պատասխանատվությունը: Դա չափից դուրս ծանր 
բեռ է: Հարկավոր է հիշել նաև այն մասին, որ զարգացող ներառական ինստիտուտների 
բացակայության պայմաններում անսահմանափակ իշխանությունը կարող է հանգեցնել 
անհատի պաշտամունքի ձևավորման:

Մեկ անգամ ևս ընդգծենք. իշխանական վերնախավի փոփոխությունը չի փոխում 
էքստրակտիվ համակարգը: Այս պարզ ճշմարտությունը հիանալի ճշգրտությամբ 
արտահայտված է Եվգենի Շվարցի «Վիշապը» պիեսում, որը գրվել է 1940-ականների 
սկզբին: Քաղաքագլուխը, որի ձեռքն է անցնում իշխանությունը վիշապի մահից հետո, 
անառարկելիորեն հայտարարում է. «Այն, ինչ լկտիաբար վերցնում էր վիշապը, այժմ քաղաքի 
լավագույն մարդկանց ձեռքում է: Պարզ ասած՝ իմ և մասամբ՝ Հենրիխի: Դա միանգամայն 
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օրինական է»: Պարտված վիշապի ժառանգորդն ինքն է վերածվում վիշապի՝ հաճախ 
ավելի անկուշտ, քան իր նախորդը: Վիշապին սպանել կարող է միայն նա, ով կհաղթի իր 
ներսի վիշապին: Մեր իրավիճակում փոփոխությունների բանալին ներառականության 
ճանապարհով ընթանալն է և վերջինիս ընդլայնմանն ու պահպանությանը կոչված 
ինստիտուտների ստեղծումը: Սպանել սեփական վիշապին՝ նշանակում է հաղթահարել 
այդ փոփոխությունների նկատմամբ վախը:

Ի՞նչն է մեզ առաջ մղում, և ինչի՞ց ենք վախենում

Մարդիկ գործում են նաև ոչ լավագույն մղումներով, որոնցից են իշխանատենչությունը, 
հարստանալու մոլուցքը, հաճույքների հետամուտ լինելը: Չէինք ցանկանա, որ մեր ազգը և 
առաջին հերթին նրա վերնախավը գործեին նման մղումներով, որոնք երբեք չեն հանգեցնում 
կայուն բարեկեցության և ամեն դեպքում զուգակցվում են բարոյական անկման հետ:

Կասկածից վեր է, որ գործողության մղող արդյունավետ դրդապատճառների 
հզորագույն ակունքը սերն է: «Մուրացկանները, անզեն մարդիկ թագավորներին գահընկեց 
են անում ի սեր մերձավորի: Ի սեր հայրենիքի զինվորները ոտնակոխ են անում մահը, և այն 
փախչում է գլխապատառ: Ի սեր ճշմարտության իմաստունները երկինք են բարձրանում ու 
նետվում դժոխքի խորքերը», – ասում է Շվարցի մեկ ուրիշ հերոս՝ «Սովորական հրաշք»-ի 
կախարդը: Պակաս դրդապատճառ չէ նաև վախը՝ սիրո հակոտնյան: Վախը հաճախ 
մարդկանց ստիպում է ժողովել բոլոր ուժերը և հասնել ավելիին, քան կարող էին հասնել 
սովորական վիճակում: Բայց արդյունքը, որին հանգեցնում են նման գործողությունները, 
կարճաժամկետ է: Ի լրումն դրա, վախն ունի և հակառակ կողմ. այն կարող է կաթվածահար 
անել, ծնել պահ մտնելու, թաքնվելու ցանկություն՝ հուսալով, թե վտանգն ինքն իրեն կանցնի: 
Երբեմն վախը վերածվում է չարացածության ակունքի, խանգարում է գործնականորեն 
վերլուծել իրավիճակը և օպտիմալ լուծումներ գտնել:

Բոլոր մարդիկ այս կամ այն վախն ունենում են։ Մենք վախենում ենք 
դժբախտություններից, որ կարող են պատահել մեր հարազատներին ու մերձավորներին, 
վախենում ենք կուտակած նյութական բարիքներն ու սոցիալական կարգավիճակը 
կորցնելուց, կյանքի լուսանցքում հայտնվելուց: Վախենում ենք մեր ունեցվածքը կորցնելուց: 
Վախենում ենք որևէ բան փոխելուց ու սխալ գործելուց: Ինչ վերաբերում է հայերիս, 
յուրաքանչյուրիս այս կամ այն չափով ճնշում է ամենազոր ամոթը: Վախենում ենք թույլ 
երևալուց, նույնիսկ մերձավորներից, առավել ևս՝ անծանոթներից օգնություն խնդրելուց։

Սակայն անձնական մեր բոլոր վախերը խամրում են ավելի ընդհանուր, բարձր 
կարգի վախի առջև: Գրքիս հեղինակներին վախեցնում է այն միտքը, թե մեկ-երկու սերունդ 
հետո հայերն իբրև միասնական համայնք կարող են անհետանալ, և կմնան ազգի միայն 
առանձին, անջատ ներկայացուցիչներ: Նման տխուր վախճանի հավանականությունը մեծ 
է. մեր սփյուռքը ձուլվում է, մեր մշակույթը թոշնում է, մեր ազգային ինքնությունը ջնջվում է: 
Եվ հայերի ֆիզիկական ոչնչացման վտանգն այսօր ամենևին ավելի փոքր չէ, քան հարյուր 
տարի առաջ. չէ՞ որ առաջվա պես ապրում ենք աշխարհաքաղաքական անկայունության 
գոտում, շրջապատված ոչ բարեկամաբար տրամադրված պետություններով: Սարսափելի 
է մտածել, որ կարող ենք կորցնել մեր պատմական հողերը, կարող ենք կորցնել Արցախը. 
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այդ դեպքում բազմաչարչար մեր ազգը կկորցնի իր քաղաքական ինքնիշխանությունը: 
Սարսափելի է պատկերացնել, թե երբևէ ստիպված ենք լինելու ներողություն խնդրել 
մեր զավակներից և ապրել հաջորդ սերունդների նկատմամբ մեղքի զգացումով, քանի 
որ հնարավոր ամեն բան չարեցինք՝ պահպանելու համար հայոց ժառանգությունն ու 
սերունդների հաջորդականությունը:

1985 թվականին, երբ սույն գրքի հեղինակներից մեկը սովորում էր Մոսկվայի 
պետական համալսարանում, ուսանողների առջև ելույթ ունեցավ ակադեմիկոս Աբել 
Աղանբեկյանը, որն այն ժամանակ Միխայիլ Գորբաչովի խորհրդականն էր: Պատասխանելով 
ապագա բարեփոխումներին վերաբերող հարցին՝ նա ասաց. «Մենք սկսում ենք ճոճել 
մի հսկայական ճոճանակ, բայց չգիտենք, թե արդյո՞ք շարժման ճիշտ ուղղություն ենք 
ընտրել: Եթե սխալվել ենք, այն կարող է քանդել մեր բոլոր կապիտալ պատերը»: Աբել 
Աղանբեկյանը մարգարեացավ. վերակառուցմամբ մեկնարկած գործընթացները քանդեցին 
այն հիմնապատերը, որոնց վրա կառուցված էր ԽՍՀՄ-ի շենքը: Վերակառուցման մեկնարկից 
ավելի քան 30 տարի անց սխալներն ակնհայտ են թվում: Խնդիրը, սակայն, այն է, թե 
ԽՍՀՄ-ի կուսակցական նոմենկլատուրային ինչը մղեց ճոճանակը տեղից շարժելուն: ԽՄԿԿ 
Կենտկոմի 1985 թվականի ապրիլյան պլենումը, որն արագացման նպատակներ դրեց, 
և որոնք հետագայում թելադրեցին վերակառուցման ու բացախոսության ճանապարհը, 
իշխանությունների արձագանքը չէր մարդկանց դժգոհությանը: Մարդկային զանգվածն այն 
ժամանակներում հնազանդ լռություն էր պահպանում: Կուրսի փոփոխության պատճառն 
այլ էր. 1980-ականների կեսին կուսակցական վերնախավի մի հատվածը գիտակցել էր, 
որ գոյություն ունեցող համակարգը դատապարտված է, և դրա հոգեվարքի արհեստական 
երկարաձգումը սպառնում է վերաճելու համընդհանուր սոցիալական արհավիրքի: 
Համակարգային սպառնալիքի մասշտաբի գիտակցումն ավելի ուժեղ գտնվեց կառավարման 
ապարատի առավել առաջավոր ներկայացուցիչների անձնական մտավախություններից 
և նրանց ստիպեց բարեփոխումներ նախաձեռնել: (Հընթացս նշենք, որ մշակութային 
հեղափոխությունից արնաքամ Չինաստանում Դեն Սյաոպինի սկսած բարեփոխումները 
որոշ չափով մեծացրին ներառականությունը և, անկասկած, ավելի հաջող ստացվեցին, 
սակայն դրանց հիմքում ընկած էր հրեշավոր համակարգային ռիսկերի նույն գիտակցումը, 
որը գերազանցեց ղեկավարների անձնական մտավախությունները): 

Հայերի անձնական բոլոր մտավախությունները, եթե համեմատելու լինենք գոյություն 
ունեցող համակարգային վտանգի հետ, չնչին են: Մեր ներկան ապագա չունի: Այսօրվա 
իրավիճակը սպառնալիքի տակ է դնում երկրի և ամբողջ ազգի անվտանգությունը: Եվ 
խոսքը ոչ թե մեր թոռների ու ծոռների մասին է, այլ հենց մեր մասին, մոտակա ապագայի 
մասին, նոր-նոր ոտքի կանգնող մեր երեխաների ապագայի մասին: Մեր օրերում ժամանակը 
շատ ավելի արագընթաց է, քան մի քանի տասնամյակ առաջ: Իսկ մենք առայժմ սոսկ 
երկարաձգում ենք հոգեվարքը: Անձնական հարմարավետության գոտուց դուրս գալու, 
առկա կայունությունը (որքան էլ որ այն առերևույթ լինի) կորցնելու և փոխարենը որևէ բան 
չստանալու վախը ոչինչ է իրական սպառնալիքի համեմատությամբ: Իսկ այդ սպառնալիքն 
այն է, որ վաղը կարող ենք կորցնել երկիրը: Եվ հայերը դարձյալ ստիպված կլինեն դեգերել 
ու տառապել՝ բողոքելով դաժան ճակատագրից և անարդարության մեջ մեղադրելով 
մնացած աշխարհը:
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Հայրենի հողի նկատմամբ սիրո և այն կորցնելու վախի հետ մեկտեղ, հայության 
համար հզոր շարժիչ գործոն պետք է դառնան առողջ փառասիրությունը, հպարտությունը 
սեփական ձեռքբերումներով, երեխաների հաջողություններով, սեփական քաղաքով, 
երկրով, ազգով, կարճ ասած՝ այն ամենով, ինչը կարող է հարգանք ներշնչել շրջապատին: 
Նման հպարտությունն ընդհանուր եզրեր չունի գոռոզամտության՝ քեզ բարձրացնելու և 
մյուսներին նվաստացնելու հետ: Ոչ ոք չի կարող պատմությունից ջնջել հայոց անցյալի 
փառապանծ էջերը, բայց և դժվար է չընդունել, որ մեր ներկան ընդհանուր հպարտության 
առարկա չի կարող լինել:

Արցախ. վախի աղբյո՞ւր, թե՞ հպարտության առարկա

Արցախը կորցնելու վախն ուժեղ զգացում է, որը միավորում է հայ ժողովրդին, 
համախմբվելու ցանկություն է առաջացնում: Սակայն, որքան էլ դառն է խոստովանելը, 
Արցախի անկախության համար մղված պատերազմում տարած հաղթանակը ազգային 
հպարտության առարկա չդարձավ: Ռազմական գործողություններն Արցախում չեն 
ընկալվում որպես ազգի ընդհանուր գործ: Ավելին. որոշ շրջանակներում բանավեճ 
է ընթանում Արցախի հարցով այնպիսի «գործարքի» շուրջ, որը, ինչպես ենթադրում 
են բանավիճողները, կօգնի ֆինանսական նշանակալի օգնություն և ներդրումներ 
գրավելու դեպի Հայաստան։ Կարծում ենք, որ նման դիրքորոշումը խորապես սխալ է և 
ծայրահեղորեն վտանգավոր։ Հայաստանի բնակչության մեծ մասը չի եղել Արցախում 
և պատկերացում չունի, թե հատկապես հանուն ինչի ենք պայքարել: Նրանց համար 
հաղթանակն Արցախում վերացական մի հաղթանակ է: Հանրությունը չի գիտակցում, 
որ հայկական բանակը մեր ազգի հպարտությունն է ու նրա անվտանգության 
երաշխավորը: Վերնախավի զավակները սովորաբար ձգտում են խուսափել զինվորական 
ծառայությունից, և դա համընդհանուր պարսավանք չի հարուցում: Արցախի մշակութային 
ու հոգևոր ժառանգության (ոչ միայն քրիստոնեական) վերականգնումը չի դարձել 
ամբողջ Հայկական աշխարհի խնդիրը: 2016 թվականի ապրիլի քառօրյա պատերազմը 
հստակ ցուցադրեց մեր նվաճումների խարխուլությունը, մեր կախվածությունն 
ուրիշներից, Հայաստանի տնտեսական և ռազմական համակարգերի խոցելիությունը, 
տեխնոլոգիական հետամնացությունը: Այդ իրադարձությունը սառը ցնցուղ դարձավ 
մեզ համար: 

Հաղթանակն Արցախում հակասության մեջ է մտնում մեր գիտակցության մեջ 
քարացած նահատակ ազգի բարդույթի հետ: Որքան էլ տարօրինակ է՝ անսովոր է մեզ 
ոչ թե պարտվող, այլ հաղթող զգալը: 

Ուզում ենք հպարտանալ մեր հաղթանակներով, սակայն դեռ չենք սովորել 
հաղթել: Անկախ Հայաստանն ու Արցախը կարող էին դառնալ մեր հպարտության 
առարկան, բայց առայժմ այդպես չէ: Առողջ փառասիրությունը դուրս չի մղել 
անձնական վախը, չի վերածվել ազգը միավորելու ընդունակ շարժիչ ուժի: Չենք 
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հասել նաև ընդհանուր վտանգի իրական գիտակցմանը. այդ վտանգի հանդեպ 
մեր վախը փորձում ենք խեղդել վաղանցիկ հաճույքներով՝ գլուխներս թաղելով 
ավազի մեջ:

Վերնախավերի փոխզիջումը

Փոխակերպումների մեխանիզմները, որոնցով պատմական զարգացման ընթացքում 
սովորաբար անցնում է հասարակությունը, լայնորեն հայտնի են. հեղափոխություն՝ 
հասարակության արմատական, որակական փոփոխություն և  նախկին վիճակի բացահայտ 
խզում, բռնաճնշումներ՝ համակենտրոնացված փոփոխություններ, որոնք հիմնված են 
հասարակության նկատմամբ բռնության կիրառման ու համատարած ահաբեկման վրա, 
բարեփոխումներ՝ վերնախավի կողմից ըստ անհրաժեշտության ձեռնարկվող կացութակերպի 
կանոնների փոփոխություններ, որոնք անսասան են թողնում հասարակարգի հիմքը, 
և էվոլ յուցիա, որը կարող է բարերար ազդեցություն ունենալ կամ, ընդհակառակը, 
տանել դեպի ճգնաժամ, սակայն ամեն դեպքում ենթադրում է հասարակության կազմի 
ու վիճակի աստիճանական փոփոխություն: Խորհրդային Միությունում (որի օրինակը 
դեռ չի ջնջվել շատերի հիշողությունից) այս մեխանիզմներից ոչ մեկը թույլ չտվեց 
բարեկեցության հասնել: Իշխանության վերնախավին հեղափոխությամբ փոխարինեց 
նոմենկլատուրային նոր վերնախավ, ի շահ որի էլ հետագայում կորզվում էր վարձավճարը: 
Բռնաճնշումներն ամենատես Կենտրոնին օգնեցին իր ձեռքում կենտրոնացնել իշխանությունը 
և աներևակայելի մարդկային զոհերի գնով հզոր արդյունաբերական առաջընթաց 
իրականացնել, սակայն անկարող էին ապահովել երկրի կայուն ու երկարաժամկետ 
բարգավաճումը: Խրուշչովյան բարեփոխումները, որոնք այսօր անվանում ենք ձնհալ, ինչպես 
նաև Կոսիգինի բարեփոխումները Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ու ստալինիզմի 
երկար ու ձիգ տարիներից արնաքամ եղած երկրի իշխանավորների հարկադրված փորձն 
էին որոշ չափով բարելավելու բնակչության կենսական պայմանները և դրանով իսկ 
պահպանելու Կենտրոնի իշխանությունը։ Այդ միջոցները, սակայն, զարգացման խթաններ 
չստեղծեցին, այլ ընդամենը մեծացրին խզումը նոմենկլատուրայի և հասարակության միջև: 
Բրեժնևյան լճացումը հանգեցրեց համակարգի վերջնական կազմաքանդման: Խնդիրը ոչ թե 
փոփոխությունների մեխանիզմի ընտրությունն է, այլ այն, թե ում շահերն են սպասարկում 
այդ փոփոխությունները և ինչ նպատակ են հետապնդում: 

Հայաստանի զարգացման մասին խոսելիս ի սկզբանե բացառում ենք բռնաճնշումների 
մեթոդը: Աստիճանական էվոլյուցիայի հույսով գոյություն ունեցող համակարգի պահպանումը 
լավագույն դեպքում նշանակում է չափազանց դանդաղ առաջընթաց՝ չխոսելով իսկ այն 
մասին, որ մեր իրավիճակում այդ տարբերակը կրկնակի անհեռանկարային է ռեսուրսների 
սահմանափակության և ծայրաստիճան խոցելի աշխարհաքաղաքական դիրքի պատճառով: 
Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ ո՛չ հեղափոխությունը, ո՛չ բարեփոխումները 
բարգավաճում չեն երաշխավորում: Հապա ո՞րն է ցանկալի ճանապարհը: Դիմենք Անգլիայի 
պատմությանը:
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Փառապանծ հեղափոխությունը

Անգլիան առաջին երկիրն էր, որը կարողացավ 17-րդ դարում բեկում մտցնել 
ու հասնել կայուն տնտեսական աճի: Անգլիայի տնտեսության մեջ լայնածավալ 
տեղաշարժերին նախորդել էին արմատական փոփոխություններ քաղաքական 
ինստիտուտներում, որոնք 1688 թվականի Փառապանծ հեղափոխությունից հետո 
շատ ավելի ներառական բնույթ ձեռք բերեցին, քան ունեցել էին երբևէ: Քաղաքական 
մասնակցության ընդլայնումը դարձավ այն հողը, որի վրա աճեց բազմակարծությունը: 
Եթե Ստյուարտների դինաստիայի դեմ բոլոր պայքարողների շահերը միատեսակ լինեին, 
Ստյուարտների տապալումը կնմանվեր Կարմիր և Սպիտակ վարդերի պատերազմում 
Յորքերի նկատմամբ Լանկաստերների հաղթանակին. կփոխվեր իշխանական 
վերնախավը, բայց՝ ո՛չ էքստրակտիվ համակարգը:

Նոր քաղաքական ինստիտուտներն առաջացան իշխանության համար տարբեր 
դերակատարների մղած պայքարում, որոնք վիճարկում էին միմյանց օրինակարգությունը 
և սկզբում ուզում էին հասնել այնպիսի ինստիտուտների ստեղծման, որոնք ձեռնտու 
կլինեին միայն իրենց:  16-17-րդ դարերում ծավալված հակամարտության գագաթնակետը 
դարձան երկու իրադարձություններ. քաղաքացիական պատերազմը (1642–1651 
թվականներ) և անարյուն Փառապանծ հեղափոխությունը (1688 թվական), որը 
սահմանափակեց թագավորի ու նրա նախարարների իրավունքները և լիազորությունները 
փոխանցեց խորհրդարանին, ինչը թույլ տվեց փոխել տնտեսության ու հանրային 
կյանքի բնույթը: Խորհրդարանում ձևավորված լայն կոալիցիան արտահայտում էր 
հասարակության ամենատարբեր խավերի ձգտումը՝ ստեղծելու բազմակարծությամբ 
առաջնորդվող քաղաքական ինստիտուտներ, որոնք կծառայեն տնտեսական և այլ 
շահերի համաձայնեցմանը: Այժմ արդեն խորհրդարանն ստիպված էր խնդրագրերն 
ընդունել անգամ այն դեպքում, երբ դրանք ուղարկվում էին օրենսդիր մարմնում 
չներկայացված հասարակական խմբերից՝ ներառյալ նաև ձայնազուրկ խավերը: Այդ 
մեխանիզմն էր ահա, որ կանխում էր տնտեսական մենաշնորհ հաստատելու որևէ 
առանձին խմբի փորձերը՝ ի վնաս մյուսների: 

1688 թվականից հետո համակարգը դարձավ զգալիորեն ավելի ներառական 
և Անգլիայում ստեղծեց համեմատական հավասարության պայմաններ: Եթե 1621 
թվականին երկրում կար 7 հազար մենաշնորհ, ապա 1688-ից հետո դրանք գործնականում 
վերացվեցին: Պետությունը ստեղծել էր այնպիսի ինստիտուտների մի համակարգ, որոնք 
խթանում էին ներդրումները, նորարարությունն ու առևտուրը: Այն հաստատակամորեն 
պաշտպանում էր սեփականության, ներառյալ՝ գաղափարների սեփականության, 
իրավունքները, որոնք ամրագրվում էին արտոնագրերով, ինչը չափազանց կարևոր 
էր նորարարությունների խրախուսման համար: Պետությունը պահպանում էր երկրի 
կարգուկանոնը: Անգլիայի պատմության մեջ աննախադեպ էր անգլիական իրավունքի 
սկզբունքների տարածումը բոլոր քաղաքացիների վրա: Դադարեցվեց նոր հարկերի 
կամայական սահմանումը:
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Փառապանծ հեղափոխությունը ծառայեց օրենքի գերակայության հաստատմանը: 
Մեծ Բրիտանիայի իշխող վերնախավը շատ ավելի էր կաշկանդված այդ սկզբունքով, 
քան կարող էր պատկերացնել: Վիգերի կուսակցությունն ուներ ի վնաս բնակչության 
մեծամասնության՝ դրակոնյան, ռեպրեսիվ օրենքներ ընդունելու հնարավորություն, 
սակայն այդ քայլին չէր դիմում՝ երկյուղելով ավտորիտար կարգերի վերադարձից:

Ըստ Ջեյմս Ռոբինսոնի և Տարոն Աճեմօղլուի «Ինչու են որոշ երկրներ հարուստ, իսկ մյուսներն՝ 

աղքատ» գրքի։

Անգլիական նմուշի անարյուն հեղափոխությունը միաժամանակ և՛ հեղափոխություն 
է, և՛ բարեփոխություն, բայց ամենևին ոչ այնպիսի հեղափոխություններից ու 
բարեփոխություններից, ինչպիսին եղել են Ռուսական կայսրությունում և ԽՍՀՄ-ում: 
Հեղափոխությունը տեղի ունեցավ շնորհիվ այն իրողության, որ մարդիկ հասկացան, 
որ իշխանական բուրգի գագաթի լեգիտիմացումը առաջին հերթին ապահովվում է 
իրական քաղաքական մրցակցությամբ, որ հարկավոր է փոխել գոյություն ունեցող 
համակարգը, որը ոմանց մշտապես հարստացնում է ուրիշների հաշվին, հարկավոր է 
«բոլոր նավակները բարձրացնող մակընթացության» հնարավորություններ ստեղծել, ընդ 
որում` առանց արյունահեղության ու ապակայունացման: Փառապանծ հեղափոխությունը 
հիմք ստեղծեց հասարակության անընդհատ բարեփոխման համար` ոչ թե առանձին 
անհատների դիմակայության, այլ սեփական ինստիտուտների փոխգործակցության միջոցով: 
Այսպիսի փոխակերպումները թույլ են տալիս խուսափել շոգեկաթսայի պայթյունից` ի շահ 
մեծամասնության կանխելով իրադարձությունների անցանկալի ընթացքը: Փառապանծ 
հեղափոխությունը հավաքական գիտակցության հեղափոխություն էր և դրա շնորհիվ էլ 
դարձավ «հրեշի» նկատմամբ հաղթանակի վառ օրինակ: 

Բոլորս ուզում ենք Հայաստանը տեսնել իբրև ծաղկող երկիր, ուզում ենք, որ 
այն պատրաստ լինի ապահով ապաստան տալու մեր աշխարհասփյուռ ազգի բոլոր 
ներկայացուցիչներին: Այսօրվա համակարգը երբեք Հայաստանն այդպիսի երկիր չի 
դարձնի, և խոսք չկա այն բարեփոխել փորձելու մասին. հարկավոր է ընտրել կացութակերպի 
մեկ այլ, նպաստավոր մոդել, որը կկարողանա ապահովել ազգի բարեկեցիկ գոյությունը 
21-րդ դարում: Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք. մի քանի դար առաջ մենք դադարեցինք լինել 
սուբյեկտ և դրանից հետո ընդամենն օբյեկտ ենք աշխարհի խոշորագույն տերությունների 
աշխարհաքաղաքական խաղերում: Վերջին քսանյոթ տարիներին համաշխարհային 
հանրության համար Հայաստանը ծայրամասային պետություն էր, իր նշանակությամբ 
երրորդը Անդրկովկասի երկրների շարքում՝ զիջելով Վրաստանին, որը դարձել է զարգացած 
երկրների ռազմավարական գործընկեր, և Ադրբեջանին՝ պայմանավորված վերջինիս 
նավթային պաշարներով: 2017 թվականին Եվրամիության հետ Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության մասին պայմանագրի ստորագրումից հետո իրական հնարավորություն 
ստացանք վերագտնելու սուբյեկտի կարգավիճակը և ձևավորվող Բրյուսել – Մոսկվա – 
Թեհրան եռանկյունում դառնալու լիարժեք խաղացող: Սակայն դա մեր երկրի համար 
զարգացման միակ հնարավոր վեկտորը չէ: Այս հարցին կվերադառնանք 5-րդ գլխում:
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Այս գլխում շարադրեցինք ընթացիկ իրավիճակի և գոյություն ունեցող վտանգների 
մեր ընկալումը: Մեզ հարկավոր է ամենամոտ ապագայում գտնել մի շարք կարևորագույն 
հարցերի պատասխաններ: Կացութակերպի ո՞ր ձևն է գերիշխում մերօրյա Հայաստանում, 
և 21-րդ դարում զարգացման ո՞ր մոդելն է մեզ համար նախընտրելի: Ի՞նչ բնույթ ունի 
փոխադարձ կապը քաղաքական, տնտեսական և, այսպես կոչված, «անտեսանելի» 
ինստիտուտների միջև, և ինչպե՞ս պետք է դա հաշվի առնել մեր ապագայի մասին 
խոսելիս: Հասարակական կառույցների և ինստիտուտների հարաբերություններում ինչպե՞ս 
ապահովել թափանցիկությունը, արժանավարության (մերիտոկրատական) սկզբունքները, 
արհեստավարժությունը, բոլորի համար միասնական կանոնները: Որո՞նք են այն ներքին 
խթանները՝ վախ, հպարտություն և այլն, որոնք կարող են մոբիլիզացնել ազգը և հնարավոր 
դարձնել պատմական բեկումը: Կկարողանա՞նք արդյոք աշխարհաքաղաքական օբյեկտից 
վերածվել լիիրավ սուբյեկտի, թե՞ որպես զարգացման կողմնորոշիչներ կգերադասենք 
մեկուսացումն ու հարմարվողականությունը: 

Այսուհետև ևս Հայաստանի փակ լինելը շարունակելու փորձերը՝ պահպանելով ներկայիս 
էքստրակտիվ համակարգը, անխուսափելիորեն կհանգեցնեն ավելի ուժեղ մետրոպոլիայի 
կողմից երկրի հետագա տնտեսական ու քաղաքական կլանման, համաշխարհային 
հանրության մեջ մեր լուսանցքայնացման, սոցիալական անհավասարության, լարվածության 
աճի և, ի վերջո, հնարավոր է՝ ինքնիշխանության կորստի, եթե ոչ դե յուրե, ապա դե ֆակտո: 
Այդ դեպքում անհնար է կանխատեսել նաև Արցախի ճակատագիրը:

Բարեբախտաբար, մենք զերծ ենք «հումքային նզովքից». մենք կարող ենք ապավինել 
միայն մարդուն, որն ունակ է ստեղծելու ինքնատիպ, նորարարական արդյունք: Հենց մարդն 
է, որ 21-րդ դարում մեզ համար պետք է դառնա զարգացման կարևորագույն գործոն: 
Սակայն վերջին քառորդ դարում հեռացած առավել մրցունակ, բարձր որակավորում 
ունեցող ու համարձակ քաղաքացիները չեն վերադառնա փակ երկիր: Սփյուռքը, որն 
այժմ մեզ պետք է ընդամենը որպես դոնոր, հազիվ թե փոխի վերաբերմունքը նման 
Հայաստանի նկատմամբ: Եթե չհաջողվի երկիր բերել ուսյալ, տաղանդավոր ու եռանդուն 
մարդկանց, մեզ սպասվում է բնակչության թվի անկում, ինչը, հաշվի առնելով բարձր 
ծնելիությունը հարևան պետություններում, կարող է ամենաողբալի հետևանքներն 
ունենալ: Առանց որակյալ մարդկային ռեսուրսի Հայաստանը չի կարողանա լուծել 
ներքաղաքական ու տնտեսական հիմնախնդիրները, չի կարողանա բեկում մտցնել 
արտաքին քաղաքականության ասպարեզում: 

Համոզված ենք, որ Հայաստանը պետք է դառնա բաց երկիր (սրա մասին հանգամանորեն 
կխոսենք 5-րդ գլխում): Միաժամանակ մեզ պետք է ուժեղ Հայաստան: Եվ ոչ միայն 
մեզ. խորագույն ճգնաժամ ապրող սփյուռքը ոչ պակաս է զգում ծաղկող Հայաստանի 
կարիքը: Պետք է համատեղ ուժերով գտնենք «ցանցային ազգ – ուժեղ երկիր» կառույցի 
առավելագույն հավասարակշռությունը: Այլ կերպ ասած՝ անհրաժեշտ է վերակառուցել 
փոխհարաբերությունները և՛ տարբեր երկրների հայ համայնքների միջև, և՛ ընդհանուր 
առմամբ սփյուռքի ու ժամանակակից Հայաստանի միջև: Դրա համար ենթադրվում են 
եռանդուն երկխոսություն և փոխզիջումների որոնում: Մեր վերնախավի խնդիրը ցիրուցան 
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ազգի բոլոր հատվածների միջև բովանդակալի ու արդյունավետ փոխգործակցության 
հաստատումն է՝ հաղթահարելով հայերին բնորոշ անհատապաշտությունը: Դա է համայն 
ազգի ապագա հաջողության երաշխիքը: Սփյուռքի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները 
պետք է լինեն երկկողմ: Սփյուռքն իսկապես կսատարի Հայաստանին միայն այն դեպքում, 
եթե Հայաստանը սատարի սփյուռքին:

Հայերը յոթ դար ապրել են՝ երազելով Անկախ Հայաստանի՝ բիբլիական հողում 
սեփական պետության, բոլոր հայերի համար անվտանգ ու ծաղկող Հայրենիքի մասին: 
Սակայն երազանքն այսօր էլ մնացել է երազանք, որը քիչ ընդհանրություն ունի իրականության 
հետ: Անկախ Հայաստանը չդարձավ այդպիսի Հայրենիք. ներկայումս այն ընդամենը ևս մեկ 
հայկական համայնք է, ընդ որում՝ անշեղորեն նվազող բնակչությամբ: Կենտրոնացնող ու 
կապակցող տարրի դերը, որը կմիավորեր Հայկական աշխարհը, առայժմ նրա ուժերից վեր 
է: Պատմական այդ դերը Հայաստանը կկարողանա արժանապատվորեն կատարել միայն 
այն դեպքում, եթե սփյուռքին առաջարկի բազմակողմ ստեղծարար գործընկերություն, որը 
ճանապարհ կհարթի դեպի ազգի մասնատված հատվածների արգասաբեր համադրում:
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Գլուխ 4

Անվտանգության որևէ տեսակ, որը կարող են ապահովել ժողովրդավարությունն 
ու անհատը, կախված է ոչ թե անխուսափելի պատահականությունները 

կանխելուց և մարդկային ճակատագրերի վայրիվերումներից,                                                                                          
այլ դրանք գիտակցելուց և հետևանքներին արիորեն հակազդելուց: 

Զիգմունտ Բաուման  81

Արդի աշխարհն ապրում է մի շարք փոխկապակցված ճգնաժամեր: Սկսված 
պատմական ժամանակաշրջանը պակաս փոթորկահույզ չէ, քան Հռոմեական 
կայսրությունում քրիստոնեության ձևավորման (3-4-րդ դարեր), Արևմտյան Եվրոպայում 
արդյունաբերական հեղափոխության (18-19-րդ դարեր) կամ 20-րդ դարի հետպատերազմյան 
ժամանակահատվածները: Մեր աչքի առջև տեղի են ունենում աշխարհակարգի խոր 
փոխակերպում և նոր իրականության ձևավորում: Ճգնաժամը  միշտ հնարավորությունների 
ժամանակ է, և այս գլխում կփորձենք ցույց տալ, որ արդի իրավիճակը հայերին եզակի 
հնարավորություն է ընձեռում վերաիմաստավորելու իրենց դերն ու տեղը աշխարհում: Մենք 
կարող ենք կրավորաբար լողալ հոսանքն ի վար և բաց թողնել հետագա լուսանցքայնացումից, 
լիակատար ուծացումից և, ամենայն հավանականությամբ, ինքնիշխանության կորստից 
խուսափելու այս, թերևս, վերջին հնարավորությունը: Սակայն կա նաև այլ ճանապարհ: 
Մեր կարծիքով, կարևոր է, որ հենց հիմա համատեղ ջանքեր ձեռնարկվեն այնպիսի 
մեխանիզմներ ստեղծելու և այնպիսի ռեսուրսներ գտնելու նպատակով, որոնք անհրաժեշտ 
են ազգի վերածննդի համար։

Երկբևեռ աշխարհի փլուզումը և միջազգային 
ինստիտուտների ճգնաժամը

20-րդ դարը ֆաշիզմի, սոցիալիզմի և լիբերալ կապիտալիզմի հիմքում ընկած երեք 
գաղափարախոսությունների պայքարի ժամանակաշրջան էր, որոնցից յուրաքանչյուրը, 
իր ուրույն ձևով, գծագրում էր ապագայի որոշակի պատկեր։ Երկու գերտերությունների 
դիմակայության ավարտին սասանվեց այն աշխարհակարգը, որի հիմքը դրվել էր Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից հետո: Նոր հարյուրամյակը Զիգմունտ Բաումանն 
անվանում է «հոսուն արդիականություն», բացարձակ անորոշության դարաշրջան, մի 
ժամանակաշրջան, երբ քանդվում են կայուն կապերը, և աճում է կառուցվածքային 

81  Բրիտանացի սոցիոլոգ, ժամանակակից հասարակության հետազոտող (1925–2017):
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անկայունությունը82։ Սովորական երկբևեռ աշխարհը մնացել է անցյալում, այսօր գոյություն 
չունեն ապագայի հստակ ու միանշանակ պատկերներ, որ գերիշխեին զանգվածային 
գիտակցության մեջ: Գաղափարախոսական վակուումը սոսկ խորացնում է իրավիճակի 
ընդհանուր անկայունությունը:

Գլոբալիզացիայի ընթացքում փոխակերպվում են հարաբերությունները պետությունների 
միջև: Անհետանում են ապրանքների, կապիտալի, աշխատանքային ռեսուրսների և 
տեղեկատվության տեղաշարժը խոչընդոտող սահմանները: Մոլորակի վրա գործնականում 
չեն մնացել համաշխարհային քաղաքական, տնտեսական, մշակութային գործընթացներից 
ամբողջովին մեկուսացած երկրներ: Այսօրվա աշխարհում ամեն ինչ փոխադարձ կապի 
ու կախվածության մեջ է. ԱՄՆ-ում ու Եվրամիությունում ներքին փոփոխություններն 
ազդում են զարգացող երկրներին հատկացվող ֆինանսական աջակցության ծավալի 
վրա՝ դրանով իսկ փոխելով իրադրությունն այդ երկրներում: Միաժամանակ, ռազմական 
հակամարտությունների գոտիներում՝ Աֆղանստանում, Իրաքում, Սիրիայում, Լիբիայում 
տեղի ունեցող իրադարձություններն անմիջական ներգործություն են ունենում ավելի 
բարգավաճ տարածաշրջանների իրավիճակի վրա: Ասվածն ակնառու երևան եկավ 
Եվրոպայի միգրացիոն ճգնաժամով: Ի հայտ են գալիս հիմնախնդիրներ, որոնք որևէ 
երկիր չի կարող ինքնուրույն լուծել. բնապահպանական աղետներ, փախստականների 
ներհոսք, ահաբեկչություն և այլն:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված միջազգային կառույցները 
(ՄԱԿ, Համաշխարհային բանկ, Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ և այլն) 
ոչ միշտ են ընդունակ գործուն կերպով արձագանքելու հրատապ մարտահրավերներին։ 
Նրանք չափազանց նեղ են ձևակերպում օրակարգը, հարկադրված են գործելու 
ծանրաշարժ ու կոռումպացված կառավարությունների միջոցով: Բացի դրանից, այդ 
կազմակերպություններում աշխատող պաշտոնյաները հաճախ հեռու են իրականությունից 
և վատ են պատկերացնում, թե իրականում ինչ է կատարվում հովանավորյալ երկրներում: 
Զարգացման միջազգային ինստիտուտների դերն ավելի հանգամանորեն կդիտարկենք 
ստորև, իսկ առայժմ նշենք, որ անդրազգային կորպորացիաների ու միջազգային ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների հետ կապվող հույսերը, թե նրանք ի զորու են 
տիրապետելու գլոբալ հիմնախնդիրներին, չեն արդարանում: Մենք լիովին անպատրաստ 
գտնվեցինք նրան, որ այդ հիմնախնդիրների լուծման պատասխանատվության մեծ բաժինն 
այժմ միջազգային ինստիտուտների փոխարեն՝ դրվում է առանձին անհատների ուսերին: 

82  «Հոսունությունը» փիլիսոփա և սոցիոլոգ Զիգմունտ Բաումանի նախասիրած հայեցակարգն է: Նա 
հաճախ է դա օգտագործում իր ուշ շրջանի աշխատություններում՝ «Հոսուն ներկա» (2000), «Հոսուն 
սեր. մարդկային կապերի դյուրաբեկության մասին» (2003), «Հոսուն կյանք» (2005), «Հոսուն վախ» 
(2006), «Հոսուն ժամանակներ. կյանքն անորոշության դարաշրջանում» (2006)։ Բաումանը համարում 
է, որ դա անդադար տեղաշարժի, հալոցքի, հոսքի վիճակ է, որոնք նախորդում են նոր իրականության 
առաջացմանը
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Պետության դերի փոփոխությունը ողջ աշխարհում

Ժամանակակից պետությունն ի զորու չէ մեզ լիովին պաշտպանելու առաջացող ոչ 
միայն գլոբալ, այլև տեղային սպառնալիքներից: Բազմաթիվ զարգացող երկրներ, լինի 
փոքր Հայաստանը, թե հսկայական Ռուսաստանը, ընդհանուր առմամբ, ունեն միևնույն 
դժվարությունները: Դրանք են՝ ցածր արդյունավետությամբ գործող ինստիտուտները և, իբրև 
հետևանք, հարաբերությունների անձնավորման բարձր մակարդակը, բյուրոկրատիայի ու 
կոռուպցիայի տիրապետությունը, երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի բացակայությունը, 
տնտեսության փոխակերպման համար անհրաժեշտ ներդրումների պակասը: Պետական 
մեխանիզմն այդպիսի երկրներում գործում է անորակ, հաճախակի խափանումներով:

Զարգացած երկրներում նույնպես պետությունը հաճախ է հայտնվում քննադատության 
թիրախում: Այն ոչ միշտ է ընդունվում որպես կառավարման ադեկվատ ինստիտուտ, ընդ 
որում՝ նույնիսկ ռազմավարական ճյուղերում, որոնք տասնամյակներ շարունակ եղել են 
պետության մենաշնորհը: Հատկանշական է, օրինակ, որ 2006 թվականին NASA-ն բեռները 
տիեզերակայան հասցնելու մասին պայմանագիր կնքեց Իլոն Մասկի SpaceX մասնավոր 
ընկերության հետ՝ հրաժարվելով «Շաթլ»-ներից, որոնք նախագծվել ու շահագործվում էին 
պետական ծրագրի շրջանակներում:

Հայտնի տնտեսագետ, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի 
նախագահ Կլաուս Շվաբի կարծիքով, աշխարհն այսօր շարժվում է դեպի տաղանդիզմ 
(տաղանդայնություն). 21-րդ դարում մարդկանց, բիզնես ծրագրերի և, ավելի լայն առումով՝ 
ամբողջական երկրների մրցունակությունը նախ և առաջ որոշվելու է ոչ թե կապիտալի, 
այլ տաղանդների առկայությամբ83։ Եթե ֆեոդալիզմի օրոք հիմնական ակտիվը հողն 
էր, իսկ կապիտալիզմի օրոք՝ փողը, ապա հիմա ակտիվի են վերածվում մարդն ու նրա 
շնորհքը, և հենց այդ ակտիվի համար է պայքար ծավալվում ժամանակակից աշխարհում: 
Այսօր եզակի գաղափարի հեղինակն իր գաղափարն իրականացնելու համար կարող է 
ինքնուրույն կերպով ներդրումներ ու աշխատակիցներ գրավել: Հաջողության հասնելու 
համար նավթահորեր փորելու ու գործարաններ կառուցելու հարկ չկա:

Ինչպես գրում է Կլաուս Շվաբը, չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխությունը 
փոխում է պետության աշխատանքի ռեժիմը84. նոր տեխնոլոգիաներն ուժեղացնում են 
իշխանության ու մարդկանց ազդեցությունը միմյանց վրա: Հսկողության համակարգերի և 
թվային ենթակառույցների վերահսկողության հնարավորությունների շնորհիվ իշխանությունը 
ստանում է կառավարման նոր գործիքներ, իսկ քաղաքացիները հնարավորություն 
ունեն, օգտագործելով նույն ենթակառույցները, ավելի սերտորեն համագործակցելու 
կառավարության հետ, արտահայտելու իրենց կարծիքը, կոորդինացնելու ջանքերն ու անգամ 
շրջանցելու վերահսկողության այն համակարգերը, որոնք կիրառում է իշխանությունը: 
Առաջիկա տարիներին կսաստկանա քաղաքացիների ճնշումը պետության վրա՝ նպատակ 
ունենալով փոխելու վերջինիս վերաբերմունքն իրենց նկատմամբ. նոր տեխնոլոգիաները 

83 William Henry, ‘World changer: World Economic Forum’, The New Economy (13.12.2011). URL: https://www.
theneweconomy.com/strategy/world-changer-world-economic-forum (հղումը կատարվել է 21.06.2017).

84 Шваб, Клаус. Четвертая промышленная революция [Пер. с англ.]. – М.: ЭКСМО, 2017
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կստեղծեն իշխանության վերաբաշխման ու ապակենտրոնացման նոր մեխանիզմներ, և 
քաղաքական կուրսը որոշելու հարցում պետությունն աստիճանաբար կզիջի առաջատար 
դիրքերը: Վերջին հաշվով, պետության հետագա գոյատևումն ուղղակիորեն կախված կլինի 
այն բանից, թե նրան որքանով կհաջողվի իր կառույցները հարմարեցնել նոր պայմաններին, 
համապատասխանել թափանցիկության ու արդյունավետության պահանջներին:

Արտադրության հետամնաց մեթոդներով կյանքի կոչված կառավարման 
անարդյունավետ միջոցները պատմականորեն դատապարտված են: Այդուհանդերձ, 
պահպանվում են մեր օրերում ևս՝ ժամանակակից միջոցների հետ համագոյակցությամբ։ 
Մաֆիայի կամ զինվորական կառույցների նմանությամբ ձևավորված պետական ապարատը, 
պալատական ֆավորիտիզմը և անգամ այնպիսի խորագույն վաղեմություն, ինչպիսին 
ստրկական աշխատանքը շահագործող վերակացուներն են, մինչև օրս անցյալի գիրկը չեն 
անցել, թեև ավելի ու ավելի հաճախ են մերժվում հասարակության կողմից: Առաջին պլան 
են դուրս գալիս ավելի առաջադիմական համակարգերը, որտեղ «վերադաս-ստորադաս» 
հարացույցին փոխարինում են սկզբունքորեն այլ տեսակի հարաբերություններ, որոնք 
կարելի է համեմատել գործընկերային կամ ընտանեկան հարաբերությունների հետ: 
Այդպիսի կառավարումը չի ենթադրում կոշտ սահմանափակումներ, ձևականացված 
աշխատանքային գրաֆիկ և ֆիքսված աշխատավայր մեկ գրասենյակային տարածքում՝ 
յուրաքանչյուր աշխատակցի հնարավորություն ընձեռելով առավելագույնս իրացնելու իր 
տաղանդը, ինքն իրեն կաշկանդված չզգալու պաշտոնեական հրահանգների շրջանակներում: 
Կարելի է ակնկալել, որ զարգացման հաջորդ փուլում տեխնոլոգիական պլատֆորմները 
կապահովեն որոշումների կայացման գործընթացի լիակատար թափանցիկություն, 
համակարգային քաոսի պայմաններում կստեղծեն մարդկային փոխգործակցության 
մի նոր որակ: Համակարգային քաոսը, որն ամբողջ ծավալով չի կարող հաշվի առնել 
ամենահզոր մտքի տեր գերղեկավարն անգամ, կկարգավորվի բլոկչեյնի85 օգնությամբ, 
որոշումների կայացման գործընթացի ապակենտրոնացմամբ և մարդկանց միջև գործարար 
փոխհարաբերությունների ալգորիթմացմամբ: Միջնորդների կարիքը փաստացիորեն 
կվերանա. կվերանա ոչ միայն պետական պաշտոնյաների, այլև որևէ կարգի մենեջերի՝ 
տուրիստական գործակալների, անշարժ գույքի գործակալների և այլոց կարիքը: Նրանց 
գործառույթները կալգորիթմացվեն ու կօպտիմալացվեն:

Ներկայումս ավելի ու ավելի նկատելիորեն խորանում են ճեղքվածքներն այն 
երկրների միջև, որոնք ուղղակիորեն կախված են կիրառվող արտադրական միջոցներից 
և պետական կառավարման համակարգերի արդիականացման աստիճանից: Այսպես, 
Ֆինլանդիան և Սինգապուրը, որոնք չունեն բնական ռեսուրսներ, այսօր կապիտալիզմից 
դեպի տաղանդիզմ շարժման առաջատարների թվում են: Մարդու զարգացման և նրա 
համար հարմարավետ միջավայրի ստեղծման ուղղությամբ (կրթություն, առողջապահություն, 
բնապահպանություն) արվող ներդրումներն այդ երկրներում կազմում են պետական բյուջեի 
նշանակալի մասը։ Օրինաստեղծ գործունեության հիմքում ընկած են այդ նպատակին 
միտված նախաձեռնությունները: Սինգապուրի, Ֆինլանդիայի և Էստոնիայի նման 

85 Բլոկչեյնը (անգլերեն blockchain կամ block chain) տեղեկություններ պարունակող բլոկների 
շարունակական, հաջորդական որոշակի կանոններով կազմված շղթա է (կապված ցուցակ), որը 
ենթադրում է լիակատար թափանցիկություն:
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պետություններն անխուսափելիորեն փոխակերպվելու են, «ծորալու» են դեպի վիրտուալ 
տարածք և ընդունելու են «էլեկտրոնային պետության» ձև, իսկ ժամանակի ընթացքում 
հնարավոր է, որ անցնեն ժամանակակից տեխնոլոգիական պլատֆորմների: 

Ուղեծրի հակառակ կողմում աշխարհի զարգացող երկրների մեծամասնությունն է՝ 
ներառյալ Հայաստանը: Այդ երկրներում գերիշխում է կապիտալիստական, իսկ հաճախ 
նաև ֆեոդալական արտադրությունը: Զարմանալի չէ, որ կառավարման համակարգերն 
այստեղ պետականակենտրոն են, ոչ թե մարդակենտրոն: Եթե այդ երկրները պահպանեն 
հնացած ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, արդեն մեր կյանքի օրոք վերջնականապես 
կկորցնեն ազդեցությունը համաշխարհային գործընթացների վրա: 

Արդյո՞ք կպահպանվեն ազգային պետությունները

21-րդ դարում պետությունը փոխում է ոչ միայն տնտեսական սուբյեկտի ու 
կառավարման գործակալի իր դերը, այլև կազմակերպման հիմնական տեսակը: Ինչպես 
գիտենք, Եվրոպայում այդ կազմակերպման ձևերը պատմականորեն փոփոխական 
են եղել. սկսվելով Հին Հունաստանի ոչ մեծ քաղաք-պետություններից՝ դրանք անցել 
են հսկայական կայսրությունների փուլով, որոնք վերջին երեք-չորս հարյուրամյակում 
իրենց տեղը զիջեցին ազգային պետություններին: Թեև քաղաքագետների մեծ մասը 
համակարծիք է այն հարցում, որ ժամանակակից ազգային պետությունը կայուն ձև է, կան 
նաև այնպիսիք, որոնք կասկածի տակ են առնում դրանց ապագան: Վերջին տեսակետի 
կողմնակիցները համարում են, որ կոնկրետ տարածքով սահմանափակված պետական 
ինքնիշխանության գաղափարը կորցնում է իր ազդեցությունը, և այդ խորապատկերին 
«ազգ» հասկացությունը տարրալուծվում է: Պետության, իբրև որոշակի ազգի շահերը 
պաշտպանող և տարածքային ինքնիշխանության վրա հիմնվող  ինստիտուտի մասին 
20-րդ դարին բնորոշ պատկերացումը նոր հարյուրամյակում սկսում է հնանալ։ Իրոք, մեր 
ժամանակներում չափազանց մեծանում է բնակչության շարժունակությունը, և ի հայտ են 
գալիս բնակության քաղաքներն ու երկրները մշտապես փոխող, այսպես ասած, աշխարհի 
քաղաքացիներ: Նրանց ազգային ինքնությունն այլևս չի սահմանափակվում ինքնիշխան 
ազգային պետությունների սահմաններով: Եթե մարդը ծնվել է մի երկրում, ունի մեկ 
այլ երկրի քաղաքացիություն, աշխատում է երրորդում, իսկ նրա ընտանիքն ապրում է 
չորրորդում, ապա նրա համար այնքան էլ դյուրին չէ պատասխանել այն հարցին, թե որ 
հանրույթին է պատկանում ինքը, և այդ երկրներից որի հետ է կապում իր ինքնությունը:

Շվեդ տնտեսագետ Շել Նորդսթրյոմը պնդում է, որ ազգային պետության կառույցները 
մեռնում են, և աշխարհի քարտեզի վրա այսօր գոյություն ունեցող երկու հարյուրից ավելի 
երկրների տեղը հիսուն տարի անց կգրավեն 600-ից ավելի քաղաք-կուտակումներ, 
որոնք ինչ-որ բանով կհիշեցնեն անտիկ քաղաք-պետությունները՝ պոլիսները86: Այս 
կերպարանափոխությունը, ի թիվս այլ հանգամանքների, տեղի կունենա տեղեկատվության 
փոխանցման և ընկալման համակարգի փոփոխության, տրանսպորտի և տեխնոլոգիաների 
զարգացման, կլիմայի փոփոխության և համաշխարհային միգրացիայի սաստկացման 
հետևանքով: 

86 Mike Sturm, ‘Kjell A. Nordström’s Weird, Wired World’. Nordic Business Report (30.03.2017). URL: https://
www.nbforum.com/nbreport/kjell-nordstroms-weird-wired-world/ (հղումը կատարվել է 20.09.2017).
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Նոր իրողությունը հասկանալու համար հարկավոր է հստակ պատկերացում ունենալ 
այն դերի մասին, որն այդ իրողության ձևավորման մեջ կատարում է համաշխարհային 
միգրացիան: ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գործակալության տվյալներով, 2015 
թվականին 65,3 միլիոն մարդ համարվել է բռնի տեղահանված: Նրանցից 40,8 միլիոնը 
կազմել են ներքին, և 24,5 միլիոնը` անդրսահմանային տեղահանված անձինք: Վերջին 
տարիներին, լուսաբանելով Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներից դեպի 
Եվրոպա փախստականների մեծ հոսքով առաջացած ճգնաժամի թեման, լրատվամիջոցները 
զանգվածային գիտակցության մեջ, որը հակված է կարծրատիպերի յուրացման, միգրացիայի 
և միգրանտների նկատմամբ բավականին բացասական վերաբերմունք են արմատավորել: 
«Ավրորա»-2017 մարդասիրական համաթվի համաձայն, հարցվածների մեծամասնությունն 
ընդունում է, որ փախստականներն օգնության կարիք ունեն, բայց միայն 37 տոկոսն ուրախ 
կլինի սեփական երկրում տեսնել փախստականներին, իսկ 42 տոկոսը համոզված է, որ 
իրենց երկրներն արդեն իսկ չափազանց մեծ թվով փախստականների են ընդունել87: 

  Մեկուսայնացումն (իզոլյացիոնիզմը) ու ազգայնականությունը չեն սահմանափակվում 
պետական քաղաքականությամբ, այժմ դրանք արմատավորվում են լայն զանգվածների 
շրջանում. հարցվածների 34 տոկոսը համաձայն է, որ ներգաղթյալների շնորհիվ կյանքն 
իրենց երկրում բարելավվել է, սակայն նրանց մեկ երրորդը ներգաղթյալներին սպառնալիք 
է համարում իրենց կրոնի համար, 44 տոկոսը՝ առհասարակ երկրի համար: Այս վերջին 
ցուցանիշն էականորեն բարձր է Մեծ Բրիտանիայում (56 տոկոս), Քենիայում (56 տոկոս), 
Թուրքիայում (55 տոկոս) և Ֆրանսիայում (54 տոկոս)88: Մեկուսացման ձգտմանը մեծապես 
նպաստում են Եվրոպայում ահաբեկչական հարձակումները, որոնք հաճախ իրականացնում 
են ներգաղթյալների երկրորդ սերնդին պատկանող արմատական հայացքների տեր ԵՄ 
երկրների քաղաքացիներ:

Համաշխարհային միգրացիան փոխում է ձևավորված մշակութային կաղապարները, 
ծանոթ կենսակերպը: Օրինակ, եթե Նիդեռլանդներում պահպանվի ներգաղթի ներկայիս 
թափը, քսան տարի հետո մահմեդականների թիվն այդ երկրում կհավասարվի մնացած 
բնակչության թվին: Ներգաղթյալ մահմեդականները կլինեն Նիդեռլանդների լիիրավ 
քաղաքացիներ, և հասարակության մեջ առաջնային կդառնան նոր, դեռևս լայն տարածում 
չունեցող վարքագծի մոդելներ: Վախի այն զգացումը, որ հարուցում է համաշխարհային 
միգրացիան, առաջացնում է օտար ազդեցությունից զերծ մնալու ցանկություն, իսկ ծայրահեղ 
դեպքերում վերաճում է ագրեսիվ այլատյացության:

87 Համաթիվը կազմվում է ամեն տարի, վերոհիշյալ «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության 
շրջանակներում: Դա հասարակության մեջ կարևորագույն մարդասիրական հիմնախնդիրների 
(ավելի մանրամասն տե՛ս 5-րդ գլխում) ընկալմանը նվիրված հատուկ ամփոփիչ ակնարկ է: Համաթիվ-
2017-ի նախապատրաստման ընթացքում հարցման է ենթարկվել 6466 մարդ 12 երկրից: Հարցումն 
իրականացրել է Kantar Public ընկերությունը, արդյունքները մշակել է Բրյուսելի ազատ համալսարանը:

88 Гуманитарный индекс «Аврора»-2017. URL: https://auroraprize.com/ru/aurora/article/humanitarian_
index/10840/-2017/2017 (հղումը կատարվել է 06.09.2017).
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Զանգվածային լրատվամիջոցներից ստացվող տեղեկատվությունը թույլ չի տալիս, որ 
համալիր կերպով գնահատենք միգրացիոն գործընթացների նշանակությունը: Հարկավոր է 
գիտակցել, որ, առաջին, այսօր արդեն 247 միլիոն մարդ, այսինքն երկրագնդի բնակչության 
3,4 տոկոսը, ինչը 2,5 անգամ ավելի է, քան 1960 թվականին, ապրում է այն երկրներից 
դուրս, որտեղ ծնվել է89: Երկրորդ, 223 միլիոն մարդ (90 տոկոսը) արտագաղթելու որոշումն 
ընդունել է ինքնակամ՝ ղեկավարվելով նախ և առաջ տնտեսական նկատառումներով, և 
միայն 24 միլիոնը (10 տոկոսը)՝ փրկվելու համար ռազմական հակամարտություններից ու 
քաղաքական բռնաճնշումներից: Երրորդ, այսպես կոչված՝ տնտեսական միգրանտները, 
հայտնվելով աշխատանքի ավելի բարձր արտադրողականություն ունեցող երկրներում, 
դրական ազդեցություն են ունենում համաշխարհային ՀՆԱ-ի վրա. 2015 թվականին 
նրանց ներդրումը դրամական արտահայտությամբ կազմել է շուրջ 6,7 տրիլիոն դոլար կամ 
համաշխարհային ՀՆԱ-ի 9,4 տոկոսը: Եթե նրանք շարունակեին ապրել ու աշխատել իրենց 
ծննդավայրերում, այդ ցուցանիշը 3 տրիլիոն դոլարով պակաս կլիներ: Հակառակ հաստատված 
պատկերացումների, տնտեսական միգրանտներն ընդհանուր առմամբ նպաստում են իրենց 
նոր հայրենիքը դարձած երկրների զարգացմանը՝ իրենց գիտելիքն ու հմտությունները 
կիրառելով ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ և ստեղծելով նորարարական 
ապրանքներ: Տարածված կարծիք կա, թե ներգաղթյալները խլում են տեղաբնակների 
աշխատատեղերը, սակայն դա չի հաստատվում գիտական հետազոտություններով. 

89 Տե՛ս Jonathan Woetzel, Anu Madgavkar, et al., Global migration’s impact and opportunity (McKinsey Global 
Institute, 2016). URL: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/global-migrations-
impact-and-opportunity (հղումը կատարվել է 06.09.2017):
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ավելի շուտ կարելի է ասել, որ ներգաղթյալները տեղաբնակների համար ազատում են 
գործունեության այն ոլորտները, որտեղ ստեղծվում է ավելի բարձր հավելյալ արժեք: 
Չորրորդ, ներգաղթյալները փոխում են երկրների ժողովրդագրական կազմը՝ իջեցնելով 
բնակչության միջին տարիքը, իսկ դա, իր հերթին, դրական ներգործություն է ունենում 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա:

Ընդունված է համարել, որ զարգացող երկրներից արտագաղթողները ձգտում են 
անպայման հայտնվել զարգացած երկրներում: Այս պատկերացումը նույնպես լիովին չի 
համապատասխանում իրականությանը. այսօր միգրանտների զգալի մասը տեղափոխվում 
է հարևան երկրներ կամ նույն տարածաշրջանի այլ երկրներ: Եթե զարգացող երկրներից 
զարգացած երկրներ են տեղափոխվել 119,5 միլիոն տնտեսական միգրանտներ, ապա 
79,6 միլիոնը գերադասել է մեկնել այլ զարգացող երկիր: Հակառակ 20-րդ դարավերջի 
կաղապարային պատկերացումներին, ժամանակակից միգրացիոն հոսքերը չեն ձևավորվում 
Հարավ – Հյուսիս և Արևելք – Արևմուտք առանցքներով: Դա ակնառու է հետևյալ աղյուսակում, 
որտեղ ձախ սյունակում բերված են հիմնական հոսքերը, իսկ աջում՝ դրանց քանակական 
արտահայտությունը (միլիոն մարդ)90։

Համաշխարհային հոսքում գերակշռող կամավոր միգրանտների դրդապատճառները 
կարող են տարբեր լինել: Դիտվում է միգրացիայի երեք հիմնական տեսակ.

1. Տնտեսական միգրացիա զարգացող երկրներից, ինչպիսին Հայաստանն է, դեպի 
զարգացած (ԱՄՆ, Ֆրանսիա) և այլ զարգացող երկրներ (Ռուսաստան): Բնակավայրի 
փոփոխության հիմնական պատճառն իր և իր ընտանիքի համար կյանքի ավելի 
բարձր մակարդակ ու գոյության կայուն պայմաններ ապահովելու մարդկանց 
ցանկությունն է:

2. Ուղեղների արտահոսքը բացատրվում է առաջին հերթին մարդկանց ինքնիրացվելու 
ձգտմամբ: Միգրանտների համապատասխան կարգը բաղկացած է բարձր 
որակավորում ունեցող մասնագետներից, որոնք ուզում են ապրել և աշխատել 
իրենց նմանների միջավայրում: Նրանք վերաբնակվում են այն վայրերում, որտեղ 
կենտրոնացած են նույնպիսի ուսյալ, բարձր բանականության տեր մարդիկ, 
գիտահետազոտական, նորարարական, ձեռնարկատիրական կենտրոններ, 
ինչպիսին, օրինակ, Սիլիկոնային  հովիտն է Կալիֆորնիայում: Ուշագրավ է 
Շվեյցարիայի օրինակը, որը տասնամյակներ շարունակ եղել է աշխարհի ֆինանսական 
կենտրոնը, բայց վերջին տարիներին աշխարհի տարբեր երկրներից ներգրավել է 
բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի լավագույն մասնագետներին և հսկայական ոստյուն 
է կատարել այդ ոլորտում:

3. Կապիտալի միգրացիան պայմանավորված է հարկումն օպտիմալացնելու կամ 
ներդրումային ավելի գայթակղիչ կլիմայով երկիր գտնելու ունևոր մարդկանց 

90 Տվյալները վերաբերում են 2015 թվականին: Jonathan Woetzel, Anu Madgavkar, et al., Global migration’s 
impact and opportunity (McKinsey Global Institute, 2016). URL: http://www.mckinsey.com/global-themes/
employment-and-growth/global-migrations-impact-and-opportunity (հղումը կատարվել է 06.09.2017).
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ցանկությամբ։ Նման տեղափոխությունների մասին հաճախ իմանում ենք լուրերից, 
որոնք պատմում են բիզնեսի կամ մշակույթի աշխարհից հերթական նշանավոր դեմքի 
մասին, որը որոշել է փոխել բնակության երկիրը։ Բավական հաճախ հայրենիքից 
հեռանում են տարեց մարդիկ, որոնք այս կամ այն պատճառով նախընտրում են  
կյանքի մնացորդն ապրել մեկ այլ երկրում։ Այս խումբը բազմամարդ չէ, սակայն նման 
տեղափոխությունները հանգեցնում են կապիտալի կուտակման այն վայրերում, ուր 
դրանք ուղղված են, ինչն, անկասկած, դրական է անդրադառնում համապատասխան 
երկրի կամ ագլոմերացիայի տնտեսության վրա։

Այս բոլոր միգրացիոն հոսքերը հանգեցնում են ինտելեկտուալ ուժերի և կապիտալի 
կենտրոնացման (այդ գործընթացները փոխկապակցված են) նոր կետերի առաջացման: 
Արդյունքում մենք ականատես ենք դառնում Արևմտյան Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի 
զարգացած երկրներից քաղաքակրթական զարգացման կենտրոնների տեղաշարժի դեպի 
Սինգապուր, Հարավային Կորեա, Շվեյցարիա, Ֆինլանդիա և այլ երկրներ:

Վստահության ճգնաժամ

Այս գրքի հեղինակներից մեկը հրապարակային ելույթների ժամանակ հաճախ 
հետևյալ հարցն է ուղղում լսարանին՝ քանի՞ մարդու և քանի՞ ինստիտուտի եք դուք վստահում: 
Պատասխանները վկայում են, որ մարդկանց առնչությամբ վստահության շրջանակը կարող 
է բավականին մեծ լինել, սակայն ինստիտուտների թիվը հազվադեպ է անցնում երեքից: 
Ծանոթ ինստիտուտների նկատմամբ վստահության մակարդակն այսօր կտրուկ անկում է 
ապրել: Դա վերածվում է լուրջ սոցիալական և, ինչը հատկապես կարևոր է, տնտեսական 
հիմնախնդրի, քանի որ անվստահությունն ինքնաբերաբար բարձրացնում է գործարքային 
ծախքերը, իջեցնում է որոշումների կայացման արդյունավետությունը, բացասաբար է 
ազդում ռիսկերը ստանձնելու և, հետևաբար, արարելու մեր պատրաստակամության վրա:

2017 թվականին արձանագրվել է 2012-ից ի վեր վստահության ամենացածր 
մակարդակը չորս հիմնական ինստիտուտների՝ պետության, բիզնեսի, ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների, ԶԼՄ-ների նկատմամբ91:  Այս արդյունքներն ուղղակի 
առնչություն ունեն հասարակության մեջ ահագնացող վախի զգացման, գործող կարգերի 
անարդարությունը գիտակցելու, վաղվա օրվա նկատմամբ հավատի և կյանքի բարելավման 
հույսը կորցնելու հետ: Հարցվածների ճնշող մեծամասնությունը պատրաստ չէ ընդունելու, 
որ ինստիտուտների համակարգը գործում է ի շահ իրենց: Նման պայմաններում այն 
մտավախությունները, որ առաջացնում են գլոբալիզացիան, աշխատանքի շուկան 
փոփոխության ենթարկող նորարարությունների տարածումը, ավանդական արժեքների ու 
վարքագծի հաստատված նորմերի տարրալուծումը, հանգեցնում են Արևմուտքի երկրներում 
ավելի ու ավելի հաճախ դիտվող պոպուլիստական շարժումների աճին: Մենք ապրում 
ենք համատարած անվստահության հասարակության մեջ: Վստահության շրջանակի 
ընդլայնումը հասարակության կայուն զարգացման երաշխիքն է և ապագայի հիմքը: Այն 

91 Ըստ «Վստահության բարոմետրի»՝ Edelman ընկերության կողմից անցկացվող վստահության 
մակարդակի ամենամյա միջազգային հետազոտության տվյալների (2017 թվականին 28 երկրում): 
Տե՛ս 2017 Edelman Trust Barometer. URL: http://www.edelman.com/trust2017/ (հղումը կատարվել է 
21.06.2017):
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անմիջական կապ ունի նաև 20-30 տարվա պլանավորման հորիզոնով երկարաժամկետ 
ծրագրերի իրագործման հետ:

Այժմ հսկայական տարանջատում ենք տեսնում սոցիալական ցանցերի միջոցով 
հասանելի կապերի թվի և այն մարդկանց ու ինստիտուտների թվի միջև, որոնց վստահում 
ենք իրական աշխարհում։ Դրանով հանդերձ, վիրտուալ շփման հարթակներն ավելի ու 
ավելի հաճախ են գործածվում ոչ միայն տեղեկությունների փոխանակման համար, այլև 
իբրև միավորման մեխանիզմներ, որոնք մարդկանց թույլ են տալիս գործել համաձայնեցված՝ 
շրջանցելով ավանդական ինստիտուտները։ Նոր տեխնոլոգիաներն ապահովում են 
աննախադեպ թափանցիկություն, և դա նույնպես նպաստում է վստահության մակարդակի 
բարձրացմանը: Ծանոթ ինստիտուտների նկատմամբ վստահության անկմանը համընթաց 
կաճի առանձին անհատների, ինչպես նաև մարդկանց միավորող ցանցերի նկատմամբ 
վստահությունը: Ցանցային շփման ու փոխգործակցության տեխնոլոգիական հարթակները 
կվերածվեն վստահության արտահայտման և անձնական հեղինակության ամրապնդման 
գործիքի:

Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը և դրա ազդեցությունը

Նոր հեղափոխությունը, որի ականատեսն ենք այսօր, խոր փոփոխություններ է 
բերում ոչ միայն տեխնոլոգիաների, այլև տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական 
և կրթական ոլորտներում: Տեղի է ունենում տարածության և ժամանակի խտացում, 
սեղմում: Տրանսպորտային ցանցերը պատում են ամբողջ աշխարհը, հնարավորություն 
են տալիս շուրջերկրյա ճանապարհորդություն կատարելու ոչ թե 80 օրում, ինչպես 
Ժյուլ Վեռնի վեպում, այլ 80 ժամից պակաս ժամանակամիջոցում։ Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները զարգանում են հասարակության հետ միասին. որքան ավելի 
բարդ է դառնում վերջինս, այնքան ավելի հեշտանում ու արագանում է կապը 
մարդկանց միջև, նրանց փոխգործակցությունը: Այսօր մենք կարող ենք վայրկենապես 
կապվել մարդու հետ, որտեղ էլ նա գտնվելիս լինի՝ եթե միացած է համացանցին: 
Մարդկանց միջև կապերի հաստատման ու պահպանման մեխանիզմներն արագորեն 
փոխակերպվում են: Ըստ Pew Research Center-ի տվյալների, Facebook ցանցում 
միջին վիճակագրական մարդու «ընկերների» թիվն անցնում է երկու հարյուրից92, 
և դա մեծ է Դանբարի թվից (մշտական սոցիալական կապերի թիվը, որ ընդունակ 
է պահպանելու անհատը): 

Ժամանակակից տեխնոլոգիաները փոխում են ենթակառույցների, շուկաների, 
ապրանքների բնույթը, բիզնեսի կառուցվածքն ու արտադրության կազմակերպումը: 
Երեք արդյունաբերական հեղափոխությունները մեքենայացրին արտադրությունը, 
զանգվածային դարձրին և վերջապես ավտոմատացրին: Չորրորդ հեղափոխությունը, 
ինչպես ակնկալվում է, բազային թվայնացումից անցում կիրականացնի դեպի 
տեխնոլոգիաների համակցության վրա հիմնված համակարգերի զանգվածային 
ներդրումն արտադրության մեջ: Արդյունաբերական հասարակության մեջ 

92 ‘6 new facts about Facebook’, Pew Research Center (03.02.2014). URL: http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2014/02/03/6-newfacts-about-facebook/ (հղումը կատարվել է 26.04.2017).
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ենթակառուցվածքները ֆիզիկական էին՝ հաստոցներ, գործարաններ, կամուրջներ, 
ճանապարհներ: Հետարդյունաբերական տնտեսության մեջ, բջջային ցանցերի 
ի հայտ գալով ու հաշվողական հզորությունների աճով, նոր էջ է բացվում բոլոր 
գործընթացների ավտոմատացման և կարգավորման ոլորտում: 

Հակիրճ ներկայացնենք Թիմ Ուրբանի արտահայտած մտքերը նրա 
«Արհեստական բանականության հեղափոխությունը. Ճանապարհ դեպի 
գերբանականություն» հայտնի հոդվածում93: 1993 թվականին ֆանտաստիկ 
գեղարվեստական երկերի հեղինակ և մաթեմատիկայի պրոֆեսոր Վերնոր Վինջը 
շրջանառության մեջ մտցրեց «եզակիություն» («սինգուլյարություն») տերմինը՝ 
այդպես անվանելով պատմության մեջ բեկումնային այն պահը, երբ արհեստական 
բանականության (ԱԲ) հնարավորությունները կգերազանցեն մարդկայինը: 
Արհեստական բանականությունը կարելի է պայմանականորեն բաժանել երեք 
դասի. թույլ ԱԲ, որը մասնագիտանում է որևէ առանձին ոլորտում, ուժեղ ԱԲ, 
որը համադրելի է մարդկային բանականությանը և ընդունակ է փորձի հիման 
վրա սովորելու, և արհեստական գերբանականություն, որը գերազանցում է 
մարդու ճանաչողական հնարավորությունները: Արհեստական բանականության 
բնագավառում հեղափոխությունը թույլ ԱԲ-ից ճանապարհն է դեպի ուժեղը 
և ապա՝ դեպի գերբանականությունը: Բանավեճեր են ընթանում երկրորդ և 
երրորդ մակարդակի ԱԲ-ի երևան գալու ժամկետների շուրջ: Փորձագետների 
մեծ մասը ենթադրում է, որ մարդկային մակարդակի ԱԲ-ն իրականություն 
կդառնա ընդամենը 15-25 տարուց94: Ինչ վերաբերում է ԱԲ-ի նկատմամբ մարդու 
վերահսկողության հնարավորություններին, այդ բնագավառի առաջատար մտածող 
Նիք Բոսթրոմն առանձնացնում է ԱԲ-ի չորս հնարավոր տեսակ: «Գործիքը» սոսկ 
կատարում է իր ծրագիրը, «պատգամախոսն» ընդունակ է վերարտադրելու խոսքը 
և պատասխանելու հարցերին (հնարավոր է, որ ժամանակի ընթացքում հայտնվի 
ոչ միայն բառերը, այլև մտքերը հասկացող համակարգ), «ջինը» կատարում 
է բարձր մակարդակի հրամաններ և անգամ գուշակում է այդ հրամանները 
տվող մարդու մտադրությունները, և վերջապես «սուվերենը» ունի նպատակին 
հասնելու ճանապարհին որևէ գործողություն կատարելու իրավունք. համակարգն 
ակտիվացնելուց հետո հնարավոր չէ այն կանգնեցնել կամ վերաուղղորդել:

Գյուտարար ու ապագայապաշտ Ռեյմոնդ Քուրցվայլը տասնամյակներ ի 
վեր ԱԲ ոլորտում հեղինակություն է համարվում: Գիտական միջավայրում նրա 
նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չէ, սակայն նրա կանխատեսումների 80 
տոկոսն իրականություն է դարձել: Քուրցվայլը պնդում է, որ մինչև 2029 թվականը 
մենք կստեղծենք մարդկային բանականությանը համարժեք ԱԲ, իսկ մինչև 2045-ը՝ 

93 Tim Urban, ‘The AI Revolution: The Road to Superintelligence’. Part 1։ URL: https://waitbutwhy.com/2015/01/
artificialintelligence-revolution-1.html; Part 2։ URL: https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-
revolution-2.html (հղումը կատարվել է 20.09.2017).

94 Müller, V.C., Bostrom, N., Future Progress in Artificial Intelligence: A Survey of Expert Opinion. In: Müller 
V. (eds) Fundamental Issues of Artificial Intelligence. Synthese Library (Studies in Epistemology, Logic, 
Methodology, and Philosophy of Science), vol. 376. Springer, Cham, 2016. James Barrat, Our Final Invention: 
Artificial Intelligence and the End of the Human Era (Thomas Dunne Books, 2013).
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գերբանականություն, ինչից հետո տեխնոլոգիական գործընթացի արագությունը 
կմոտենա անսահմանությանը, և մենք կսկսենք ապրել բոլորովին այլ աշխարհում: Այդ 
պահը Քուրցվայլը, ինչպես և Վինջը, անվանում է եզակիություն95: Նրա կարծիքով, 
2045 թվականի վճռորոշ բեկմանը մեզ կմոտեցնեն երեք հեղափոխություններ, որոնք 
տեղի կունենան միաժամանակ բիոտեխնոլոգիաների, նանոտեխնոլոգիաների և 
հատկապես ԱԲ-ի բնագավառներում: Շատերը Քուրցվայլի կանխատեսումները 
համարում են չափազանցված, բայց գնալով ավելի մեծ թվով փորձագետներ, 
տեսնելով թույլ ԱԲ համակարգերի արագ զարգացումը վերջին 15 տարիների 
ընթացքում, հակված են համաձայնելու նրա հետ:

Ապագայապաշտների (ֆուտուրոլոգների) կանխատեսումներից կազմվում է 
սյուրռեալիստական պատկեր, և շատերի մեջ առաջանում է հեռու մնալու, դրանից 
անջրպետվելու ցանկություն: Լիովին հնարավոր է, որ մարդկային բանականության 
մակարդակի արհեստական բանականությունը երևան գա արդեն մեր կյանքի օրոք: 
Սակայն դժվար է կանխատեսել, թե ինչ կարգի ԱԲ կստեղծվի հետագայում, և 
որքանով անվտանգ ու վերահսկելի կլինի այն: Ազգի և երկրի ապագան քննարկելիս 
մենք իրավունք չունենք անտեսելու նորագույն տեխնոլոգիաների սրընթաց 
զարգացումը: Ամենայն հավանականությամբ, որոշ հանրույթներ, լինեն երկիր, թե 
ագլոմերացիա, 21-րդ դարում իրոք աննախադեպ բեկում կկատարեն: Մյուսները 
կարող են մնալ լուսանցքում և վերածվել «տեխնոլոգիական գաղութատիրության» 
առարկաների, իսկ հետագայում, հնարավոր է, ընդմիշտ կորցնեն համաշխարհային 
քաղաքակրթական գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունը: 

Ծանոթ մասնագիտությունների անհետացում և 
անհավասարության խորացում

Թեև չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխությունը, ինչպես և նախորդ երեքը, 
բարելավում են կյանքի որակն առհասարակ, միաժամանակ, ինչպես շեշտում են 
տնտեսագետներ Էրիկ Բրինյոլֆսոնն ու Անդրյու ՄըքԱֆին, այն խորացնում է 
անհավասարությունը96։ Ալգորիթմացված որևէ գործողության լավագույն կատարողները 
ռոբոտներն ու արհեստական բանականության համակարգերն են: Թվայնացումը և 
ռոբոտիզացիան փոխում են աշխատանքի շուկաները: Ակնկալվում է, որ մոտ ապագայում 
կանհետանան բազմաթիվ ժամանակակից մասնագիտություններ, որոնք հնարավոր 
է ենթարկել ալգորիթմացման: Bank of America-ի հաշվետվության տվյալներով, 2025 
թվականին ԱՄՆ-ում ռոբոտները կատարելու են արդյունաբերական աշխատանքների 45 
տոկոսը (այժմ այդ ցուցանիշը կազմում է 10 տոկոս)97։ Գիտատեխնիկական առաջընթացի 
հետևանքով ծանոթ մասնագիտությունների անհետացումը նոր երևույթ չէ, այն բավական 

95 Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (Penguin Books, 2006).
96 Erik Brynjolfson, Andrew McAfee, and Michael Spence, ‘New world order: Labor, capital, and ideas in 

the power law economy’, Foreign Affairs (July / August 2015). URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/
united-states/2014-06-04/new-world-order (հղումը կատարվել է 28.08.2017).

97 Ivana Kottasova, ‘Smart robots could soon steal your job’, CNN Money (15.01.2016). URL: http://money.
cnn.com/2016/01/15/news/economy/smart-robots-stealing-jobs-davos/index.html (հղումը կատարվել է 
28.08.2017).
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հաճախ դիտվել է համեմատաբար ոչ վաղ անցյալում: Այսպես, 19-րդ դարի վերջին Սանկտ 
Պետերբուրգում աշխատում էին հարյուրավոր լապտերավառներ, որոնք սպասարկում էին 
նավթով ու գազով աշխատող լապտերները: Էլեկտրականության ի հայտ գալուց հետո 
նրանց կարիքը վերացավ, իսկ 1930-ական թվականներին քաղաքն ամբողջությամբ անցավ 
էլեկտրական լուսավորության: 

Ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անհետացան լապտերավառներն ու 
հեռախոսավարները, անցյալում կմնան նաև մյուս ծանոթ մասնագիտությունները: 
Ինքնակառավարվող ավտոմեքենաների տարածումն ակնհայտորեն սպառնում է վարորդի 
մասնագիտությանը: Ի հայտ են գալիս արհեստական բանականության նոր համակարգեր, 
որոնց հնարավորությունները թույլ են տալիս նմանակել ֆինանսական վերլուծաբանների 
աշխատանքը և արհեստավարժ մասնագետներից ոչ պակաս ներկայացնել գործարար 
նորությունները: Ըստ CNN Money-ի, ռիսկային գոտում են գտնվում արտադրական 
մասնագիտությունները, տվյալների մշակման հետ կապված մասնագիտությունները և 
վարչական պաշտոնները: Մեքենայական ուսուցման և ձայնի ու դիմագծերի ճանաչման 
տեխնոլոգիաների կատարելագործումը հանգեցնում է նրան, որ ռոբոտներն սկսում 
են մարդկանց փոխարինել նույնիսկ վերջիններիս գործակցությունը պահանջող 
մասնագիտություններում:  2016 թվականին Oxford Martin School-ի հետազոտողները հանգել 
են այն եզրակացության, որ մինչև 2035 թվականը 90 տոկոսանոց հավանականությամբ 
լիովին ավտոմատացված կլինեն կադրային վարչարարության և կադրերի ընտրության 
ընթացակարգերը: Միաժամանակ, բնականաբար, կառաջանան նոր մասնագիտություններ, 
ինչը կառաջացնի վերապատրաստման ու վերաորակավորման անհրաժեշտություն:

Հոսունությունը, որի մասին գրում է Բաումանը, անխուսափելիորեն ահագնացնում է 
սոցիալական լարումը: Մարդիկ ավելի հաճախ են տագնապում իրենց և իրենց զավակների 
ապագայի համար: 20-րդ դարի ամբողջ ընթացքում ազատական ժողովրդավարությունների 
զարգացման ու ծաղկման հիմքը եղել է միջին դասակարգը, սակայն այսօր հատկապես 
միջին դասակարգին են առավելապես անհանգստացնում չորրորդ արդյունաբերական 
հեղափոխության փոփոխությունները: Այդ ամենով հանդերձ, կասկածից վեր է, որ 
նոր պայմաններում ևս մարդը կարևորագույն դեր է կատարելու, քանի որ թիմային 
աշխատանքի շատ ուղղություններ չեն ենթարկվում ալգորիթմացման ու թվայնացման: 
«Մարդազերծ տնտեսության» պայմաններում մարդիկ հարկադրված կլինեն լուծելու 
մտավորական այն խնդիրները, որոնք հնարավոր չէ ալգորիթմացնել: Հետևաբար, 
հատկապես բարձր կգնահատվեն այն մասնագիտությունները, որոնց համար պահանջվում 
են կռահողականություն, կարեկցություն ու սոցիալական փոխգործակցություն: Մրցակցային 
առավելության կվերածվեն ստեղծագործ մտածողությունը, ոչ ստանդարտ որոշումներ 
կայացնելու և տեղեկատվական հոսքը վերլուծելու, ստացված գիտելիքները վերջնական 
արդյունքի վերածելու կարողությունները: 

Համաշխարհային կրթական ճգնաժամը

Այսպիսով, ներկայումս գոյություն ունեցող մասնագիտություններից շատերը, այսպես 
կոչված՝ թոշակառու մասնագիտությունները, շուտով կարող են անհետանալ: Դրանց տեղը 
կզբաղեցնեն նորերը, ինչպես ցանցային հաղորդակցողները (network communicators): Նման 
մասնագետի խնդիրը մարդկանց տարբեր խմբերի միջև հաղորդակցության իրականացումն 
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է՝ օգնելով հասկանալ միմյանց և հաջողությամբ համագործակցել: Այդ մասնագիտության 
համար անհրաժեշտ են ճանաչողական և կառավարչական զարգացած հմտություններ, լայն 
մտահորիզոն: Հնարավոր է, որ ոչ հեռու ապագայում, ինչպես Հռոմեական կայսրությունում 
անկումից առաջ, մոլորակի բնակչության 2 տոկոսն զբաղվի ստեղծագործ գործունեությամբ, 
իսկ մոտ 20 տոկոսը այս կամ այն կերպ սպասարկի նրանց։ Չի կարելի չմտորել մնացած 
80 տոկոսի ճակատագրի մասին, որոնց համար տեղ չի գտնվի աշխատանքային շուկայում, 
երբ ռոբոտներն սկսեն կատարել նրանց գործառույթները:

Եթե նախկինում նոր մասնագիտության ի հայտ գալուն հարկ էր լինում սպասել առնվազն 
30 տարի, այժմ դրանց ցուցակը համալրվում է յուրաքանչյուր երկու-երեք տարին մեկ: Այսօր 
մենք չգիտենք 2030-ական թվականներին հայտնվելիք նոր մասնագիտությունների մեծ մասի 
անունները: Անորոշությունն ավելի է խորանում այն հանգամանքից, որ այսօր ոչ ոք չի կարող 
կանխատեսել, թե հատկապես ո՛ր գիտելիքներն ու հմտությունները կարող են պահանջված 
լինել մոտ ապագայում: Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումը կանոնավոր 
կերպով առավել պահանջված հմտությունների հետազոտություններ է կատարում: 
2015 թվականի հետազոտության արդյունքների և 2020 թվականի կանխատեսման 
համեմատությունը ցույց են տալիս, թե որքան արագ են կատարվում փոփոխությունները 
(նկար 18): 

10 բարձրագ�յն հմտ�թյ�ններ

2020-ին

1. Բարդ խնդիրների լ�ծ�մ
2. Քննադատական մտածող�թյ�ն
3. Ստեղծագործական�թյ�ն
4. Մարդկանց կառավար�մ
5. Ուրիշների հետ համակարգ�մ
6. Զգայական խելք
7. Դատող�թյ�ն և որոշ�մների կայաց�մ
8. Սպասարկման կողմնորոշ�մ
9. Բանակց�թյ�ն
10. Ճանաչողական ճկ�ն�թյ�ն

1. Բարդ խնդիրների լ�ծ�մ
2. Ուրիշների հետ համակարգ�մ
3. Մարդկանց կառավար�մ
4. Քննադատական մտածող�թյ�ն
5. Բանակց�թյ�ն
6. Որակի վերահսկ�մ
7. Սպասարկման կողմնորոշ�մ
8. Դատող�թյ�ն և որոշ�մների կայաց�մ
9. Ակտիվ �նկնդր�մ
10. Ստեղծագործական�թյ�ն

2015-ին

Նկար 18. Տասը առավել պահանջված հմտությունները 2015 և 2020 թվականներին98

Գոյություն ունեցող կրթական համակարգը հիմնված է երկարաժամկետ ծրագրման 
սկզբունքի վրա: Սակայն անորոշության դարաշրջանում իր կրթական ու մասնագիտական 
աճի երկարաժամկետ ծրագրերը կազմելիս մարդը հետզհետե ավելի մեծ դժվարությունների 
է հանդիպում: Խնդիրը միայն այն չէ, որ նորանոր մասնագիտություններ են առաջանում, և 

98 Future of Jobs Report, World Economic Forum. URL: http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/ 
(հղումը կատարվել է 09.02.2018).



145ԱՇԽԱՐՀԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈւՄ. ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ

համապատասխանաբար փոխվում են մասնագիտական կարողություններին ներկայացվող 
պահանջները. կտրուկ բարձրանում է դրանց ձեռքբերման արագությունը: Մոտ ապագայում 
կրթական համակարգը հարկադրված է լինելու շատ արագ արձագանքել փոփոխվող 
պահանջներին՝ մասնագետների պատրաստումն ապահովելով ոչ թե հինգ և ավելի տարիների 
ընթացքում, ինչպես նախկինում էր, այլ հինգ ամսում: Արդեն իսկ համաշխարհային կրթական 
համակարգը չի կարողանում համարժեքորեն արձագանքել այն մարտահրավերներին, 
որոնք  կյանքի են կոչել նոր դարաշրջանի բազմազանությունն ու բարդությունը. կրթական 
հնացած մեթոդները պարտադրվում են երիտասարդ սերունդներին, որոնք սկզբունքորեն 
այլ կերպ են մտածում: 

Մի կողմից, կրթությունը ժամանակակից խոշորագույն արդյունաբերություն է, 
որտեղ դիտվում է առաջարկը գերազանցող պահանջարկի անընդհատ աճ: Կրթության 
համաշխարհային շուկայի ծավալն այսօր գերազանցում է 5 տրիլիոն դոլարը, ինչն ութ 
անգամ ավելի է ծրագրային ապահովման շուկայից և երեք անգամ՝ լրատվամիջոցների 
ու ժամանցի շուկայից: Մյուս կողմից, այդ արդյունաբերությունը գտնվում է ծանրագույն 
ճգնաժամի մեջ: Գտնված չեն կայուն մոդելներ, որոնք թույլ կտան պատշաճ մակարդակ 
ապահովել ուսանողների այդքան մեծ թվի համար, այլ կերպ ասած՝ զուգակցել քանակական 
և որակական ցուցանիշները: Ամենուր ընկնում է ուսուցչի, դասախոսի մասնագիտության 
վարկը: Իջնում են կրթական գործընթացի կառավարման որակը, աշխատանքի 
արտադրողականությունը: Կրթության առևտրայնացումը չլուծեց հիմնախնդիրները: 
Ներկայումս այն չի երաշխավորում կրթական հաստատությունում բարձր որակավորում 
ունեցող դասախոսների և ոգեշնչված ուսանողների առկայությունը. այդ հաստատությունները 
հաճախ ոչ թե գիտելիք են տալիս, այլ դիպլոմ են վաճառում: 2015 թվականին Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունն անցկացրել է դպրոցական 
ուսուցման որակի հետազոտություն՝ ընդգրկելով 15-16 տարեկան 540 հազար աշակերտի 72 
երկրներից: Պարզվել է, որ յուրաքանչյուր հինգերորդ դեռահասի գիտելիքների ծավալը չի 
հասնում բազային մակարդակի99: Ամենաբարձր մակարդակը ցուցաբերել են Սինգապուրի 
դպրոցականները: Լավագույն կրթական համակարգ ունեցող երկրների հնգյակի մեջ մտել 
են նաև Ճապոնիան, Էստոնիան, Ֆինլանդիան և Կանադան:

Հարկավոր է հիշատակել հիմնախնդրի մեկ այլ կարևոր կողմ ևս. որևէ   երկրում 
կրթությունը պետական քաղաքականության անբաժանելի մասն է, և կրթության 
համակարգային այդ դերը պահպանվելու է այնքան ժամանակ, որքան գոյություն ունի 
պետությունը: Էական հակասություն է առաջանում. պետությունը, ի տարբերություն բիզնեսի, 
հավելյալ արժեք ստեղծող ինստիտուտ չէ, այդուհանդերձ, բիզնեսի ներկայացուցիչները, 
բացառությամբ հատուկենտ գերհարուստ մարդկանցից, ինչպիսիք են Բիլ Գեյթսը, Մարկ 
Ցուկերբերգը և այլք, կրթական օրակարգ չեն ձևավորում: Ավելին, դրա ձևավորմանը 
չեն մասնակցում նաև կրթության սպառողները. նրանք ընդամենն ունեն առաջարկված 
կրթական ապրանքներից մեկնումեկն ընտրելու հնարավորություն: Այս իրավիճակը նույնպես 
կրթական արդյունաբերության արդի ճգնաժամի ակունքներից մեկն է:

99 The Secretary-General, OECD, PISA 2015 Results in Focus, OECD 2016. URL: http://www.oecd.org/pisa/
pisa-2015-results-infocus.pdf (հղումը կատարվել է 28.08.2017)
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Կրթական համակարգը կենսական պահանջներից հետ է մնում նաև այն պատճառով, 
որ առաջվա պես կողմնորոշված է դեպի նեղ մասնագիտացումը: Այսօր, երբ որևէ 
տեղեկատվություն, անգամ ամենամասնագիտականը, մատչելի է և կարող է հեշտությամբ 
ձեռք բերվել, ավելի հստակորեն ենք գիտակցում, որ ոչ այնքան նեղ մասնագիտացում է 
անհրաժեշտ, որքան լայն կրթվածություն, ինչպես նաև մասնագիտությունների ու գիտելիքի 
բնագավառների հատման կետերում աշխատելու ունակություն: Օրինակ, այսօր մրցակցային 
առավելություն ունի ոչ թե պարզապես լավ կենսաբանը, այլ կենսաճարտարագետ-հոգեբանը: 
Հումանիտար և տեխնիկական մասնագետների միջև կոշտ բաժանումը դառնում է ավելորդ 
և նույնիսկ կարող է վերածվել խանգարող հանգամանքի։ Աշխարհն այն աստիճան է 
բարդացել, որ մասնագետից առաջին հերթին պահանջվում է իրավիճակը տեսնել դրա 
բազմակողմանիության ու ամբողջականության մեջ, որոշել, թե որտեղ են առաջանում 
հնի ու սաղմնավորվող նորի միջև հիմնական խզումները, և համալիր մոտեցման հիման 
վրա վերացնել այդ խզումները: 

Կյանքի տևողության աճը

20-րդ դարի բժշկագիտության պտուղները, որոնցից մինչև վերջերս կարող էին 
օգտվել միայն ամենահարուստ մարդիկ, այսօր գործնականում մատչելի են բոլորին: 
Առողջապահության միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) 2014 թվականին հրապարակած 
տվյալներով, կյանքի տևողությունն աշխարհում աճել է: Այդ կազմակերպության գնահատմամբ, 
2012 թվականին ծնված աղջկա կյանքի ակնկալվող տևողությունը մոտ 73 տարի է, 
տղայինը՝ 68: Սա վեց տարով ավելի է 1990 թվականին ծնված երեխաների համար նույն 
կազմակերպության կատարած հաշվարկների համեմատությամբ100։ Ինչպես արձանագրում է 
ԱՄԿ-ի գլխավոր տնօրեն (2007–2017) դոկտոր Մարգարեթ Չենը, եկամտի բարձր մակարդակ 
ունեցող երկրներում մարդիկ երկար ապրելու շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն: 
Կանանց համար ակնկալվող կյանքի ամենաբարձր տևողությունը Ճապոնիայում է (87 տարի), 
ինչպես նաև Իսպանիայում, Շվեյցարիայում և Սինգապուրում, տղամարդկանց համար՝ 
Իսլանդիայում, Շվեյցարիայում և Ավստրալիայում (80 և ավելի տարի): Հայաստանում և 
Ռուսաստանում այդ ցուցանիշները, համապատասխանաբար, 78 և 76 տարի են կանանց 
համար, իսկ տղամարդկանց համար՝ 72 և 65 տարի:

«Հա՜, Լարինան, ասեմ ի դեպ, // Լավ պառավ է, պարզ, սիրալիր», – ասում է Եվգենի 
Օնեգինը Տատյանայի և Օլգայի մոր մասին, որը, ըստ որոշ գնահատումների, պետք է 
լիներ 36 տարեկան: Կյանքի տևողությունն այժմ այնքան է երկարել, որ տարիքի նախկին 
սահմանները տեղաշարժվել են: Փոխվել են և տարեցության չափանիշները: Մինչև վերջերս 
ընդունված էր նման չափանիշ համարել ամուսնությունը, զավակների ծնունդը, նյութական 
անկախությունը և ծնողներից անջատ ապրելը: Ընդհուպ մինչև 20-րդ դարի երկրորդ կեսը 
մարդը բավականին վաղ էր սկսում իր հասուն կյանքը: Եթե 1970-ական թվականներին 
աղջիկներն ամուսնանում էին միջին հաշվով 20,8, իսկ տղաները՝ 23,2 տարեկանում, ապա 
2008 թվականին ընտանիք կազմելու միջին տարիքը դարձել է համապատասխանաբար 26,2 

100 Мировая статистика здравоохранения 2014 г.: значительный рост продолжительности жизни // 
Всемирная организация здравоохранения. Выпуск новостей. – 15.05.2014. URL: http://www.who.int/
mediacentre/news/releases/2014/world-healthstatistics-2014/ru/ (հղումը կատարվել է 28.08.2017).
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և 28 տարեկանը101։  Այսօրվա միլենիալները (այսպես են անվանում 1981 թվականից հետո 
ծնվածներին) կարիերան ավելի կարևոր են համարում, քան ընտանիք կազմելը, մանավանդ 
որ վերարտադրողական բժշկության նորագույն տեխնոլոգիաները հնարավորություն են 
տալիս չշտապելու երեխաներ ունենալու հարցում: Մասնագիտական որոնումներն ավելի 
ու ավելի երկար ժամանակ են խլում՝ հետ վանելով վերջնական հասունացման պահը: 
Պատանեկության շրջանում ընտրած մասնագիտությունը մարդիկ փոխում են մի քանի 
անգամ, իսկ հին մասնագիտությունների անհետացմանն ու նոր մասնագիտությունների 
առաջացմանը զուգընթաց կփոխեն նաև հետագայում:

Մոտակա տարիներին աշխատանքային շուկայում անխուսափելիորեն կմեծանա տարեց 
աշխատակիցների պահանջարկը: Այսօր ավելի ու ավելի է մեծանում աշխատունակությունը 
պահպանած թոշակառուների թիվը. մոլորակի վրա նրանց թիվն ընդհանուր առմամբ 
գերազանցում է մեկ միլիարդը: Սակայն ամենամյա վերապատրաստում անցնում է 
աշխատող բնակչության 40 տոկոսից ոչ ավելին և թոշակառուների ընդամենը 5 տոկոսը102: 
Գիտելիքային տնտեսության դարաշրջանում, որը պահանջում է որակավորման անընդմեջ 
բարձրացում, միջին տարիքի և տարեց մարդիկ են դառնալու կրթության նոր սպառողները: 
Կյանքի տևողության աճը, ինչպես նաև բանիմացությանը ներկայացվող պահանջների 
փոփոխությունը նախապայմաններ են ստեղծում անընդմեջ կրթության համար: Կրթության 
գոյություն ունեցող համակարգը նախատեսված է հիմնականում 15-30 տարեկանների 
համար: Նոր ուսումնական ծրագրերի ստեղծումը միջին (30-55 տարեկան) և ավագ (55+) 
տարիքի սովորողների համար առաջիկա երկու տասնամյակների խնդիրն է, և հիմքեր 
կան ենթադրելու, որ առաջավոր երկրները հաջողությամբ կլուծեն այն:

Մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ 70 տարուց ավելի ապրում 
ենք առանց համաճարակային հիվանդությունների ու համաշխարհային պատերազմների: 
Այլ կերպ ասած, բազմաթիվ հարյուրամյակների ընթացքում առաջին անգամն է, որ 
աշխարհի բնակչությունը չի նվազում զինված բախումների, բնական արհավիրքների կամ 
համաճարակային հիվանդությունների հետևանքով: Միևնույն ժամանակ, բազմաթիվ 
երկրներ բախվում են լուրջ ժողովրդագրական հիմնախնդիրների: Ռուսաստանում, ինչպես 
և եվրոպական երկրներից շատերում, չափազանց ցածր է ծնելիությունը, բնակչությունը 
ծերանում է և չի վերարտադրվում: Չինաստանում «մեկ ընտանիք՝ մեկ երեխա» կանոնը 
թույլ տվեց հասնել ապշեցուցիչ տնտեսական արդյունքների, սակայն հանգեցրեց տարեց 
մարդկանց թվի աճին, որոնց շուտով հոգ տանող չի լինելու: Ընդհանուր ժողովրդագրական 
բեռը, այսինքն՝ աշխարհում երեխաների ու տարեց մարդկանց (15 տարեկանից ցածր և 
65-ից բարձր) ընդհանուր թվի հարաբերությունը մնացած բնակչության (15-ից մինչև 64 
տարեկան) թվի նկատմամբ սկսել է միջին հաշվով նվազել: Եթե 1960-ական թվականների 
կեսին այն կազմում էր գրեթե 76 տոկոս, ապա 2013 թվականին՝ ընդամենը 52 տոկոս: Այստեղ 
վճռորոշ դեր է կատարել ծնելիության նվազումը: Սակայն մոտակա տասնամյակներում 
ժողովրդագրական բեռն անխուսափելիորեն կսկսի աճել՝ կյանքի տևողության և տարեց 
մարդկանց թվի աճի հետևանքով: Ըստ կանխատեսումների, 2030 թվականին այն կկազմի 

101 Толстых Н. Н., Современное взросление // Консультативная психология и психотерапия. – 2015. – № 4. 
URL: http://psyjournals.ru/files/79933/kpip_2015_n4_tolstykh.pdf (հղումը կատարվել է 15.09.2017).

102 Конанчук Д., Пожизненный урок // Harvard Business Review Россия. – 20.02.2017. URL: http://hbrrussia.
ru/innovatsii/trendy/a18851/ (հղումը կատարվել է 28.08.2017).
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54 տոկոս, հետագայում աճը կարագանա, և դարավերջին ցուցանիշը կհասնի 66 տոկոսի: 
Զարգացած երկրներում իրավիճակը, թերևս, ավելի բարդ է: Մինչև 2020 թվականը 
ժողովրդագրական բեռն այստեղ կարող է հասնել 56, իսկ 2050 թվականին՝ 76 տոկոսի: 
Զարգացող երկրներում 2050 թվականին այդ ցուցանիշը կանցնի 56 տոկոսը103: 

Արդյո՞ք մենք պատրաստ ենք մարդկության ընդհանուր ծերացմանը: Ժողովրդագրական 
բեռի ավելացումը լրջորեն կանդրադառնա սոցիալական ապահովության մեխանիզմների, 
մասնավորապես կենսաթոշակային համակարգերի վրա, որոնք վճարումները կատարում 
են բնակչության աշխատող հատվածի հարկային մուտքերից: Որոշ փորձագետների 
կարծիքով, ընթացիկ դարի կեսերին դասական կենսաթոշակային համակարգը կվերանա: 
Մարդիկ ամեն ջանք կգործադրեն, որպեսզի հնարավորինս երկար մնան աշխատանքային 
շուկայում: Դրա համար նրանք ստիպված կլինեն ինքնուրույն զբաղվելու սեփական 
խնայողություններով, ինչպես նաև միջոցներ հատկացնելու սեփական կրթությանն 
ու առողջության պահպանմանը: Կենսաթոշակային համակարգերը փոխակերպելու 
անհրաժեշտությունը կառավարություններին կհարկադրի ձեռնարկելու ոչ ժողովրդահաճ 
որոշումներ, որոնք կարող են սոցիալական պայթյուն սադրել և կամ լուրջ քաղաքական 
ճգնաժամ առաջացնել: 

Պետական պարտքի վիթխարի ծավալը

Ինչ-որ կերպ վերապրեցինք 2008 թվականի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը՝ 
համաշխարհային ֆինանսական ինստիտուտների մեջ վերբեռնելով պետական միջոցները: 
Սակայն աշխարհը մշտապես անցնելու է ֆինանսական ճգնաժամերի միջով, և դրանցից 
շահելու են նրանք, ովքեր ձևավորում են համաշխարհային ֆինանսական համակարգը: 
Դրա հետևանքը կլինի այն, որ միջոցները ֆինանսական ծայրամասերից մշտապես 
կհոսեն դեպի ֆինանսական կենտրոնները, ինչը սոսկ կխորացնի անհավասարությունը: 
Միաժամանակ տեղի են ունենում այլ բացասական գործընթացներ ևս: Արևմտյան 
աշխարհը «կերել-դատարկել է» ապագա սերունդների սեփականությունը՝ կենսաթոշակային 
հիմնադրամները, որոնք ծառայում էին իբրև տնտեսության զարգացման կարևորագույն 
աղբյուրներից մեկը: Բացի դրանից, կարելի է մեծ հավանականությամբ ենթադրել, որ 
21-րդ դարում խոշոր ակտիվները կա՛մ կփոխեն սեփականատերերին, կա՛մ կոչնչացվեն:

Հաջորդ ճգնաժամի ճշգրիտ ժամկետը չենք կարող նշել, սակայն պարզ է, որ 
առաջիկա ժամանակներում ապրելու ենք ցնցումների պայմաններում: Համաշխարհային 
տնտեսության ընդհանուր ծավալն այսօր կազմում է շուրջ 70 տրիլիոն դոլար, այնինչ 
վիրտուալ փողինը շատ ավելի է՝ մոտ 1,5 կվադրիլիոն: Կառավարություններն ստիպված 
են լինելու շատ ցավոտ որոշումներ ընդունել: Տնտեսության կարգավորման մեջ կիրառվող 
գործիքների քանակը սահմանափակ է: Փող տպելու հնարավորություն ունեցող որոշ 
երկրներ անդադար դրանով են զբաղված: Մյուսները ձգտում են պարտքը «դնել» գալիք 
սերունդների ուսերին: Երրորդները վարկեր ստանալու միջոցներ են փնտրում: Այս ամենը 

103 Տե՛ս Щербакова Е. Период наименьшей демографической нагрузки закончился // Демоскоп Weekly.– 
2016. – № 709–710. URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0709/barom03.php (հղումը կատարվել է 
28.08.2017).
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կարող է հանգեցնել գերգնաճի և հարուցել սոցիալական խռովություններ կամ, որ ավելի 
վատ է՝ սադրել պատերազմ՝ վերջին միջոցը, որը կառավարություններին թույլ կտա դուրս 
գրել կուտակված պարտքերը: 

Մարդը անորոշության դարաշրջանում

Այսպիսով, 21-րդ դարում, որն իր հետ բերել է վիթխարի տեխնոլոգիական, քաղաքական, 
տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական և կենսաբանական փոփոխություններ, 
գլխավոր արժեքն ու շարժիչ ուժը դառնում է մարդը: Նա ավելի հաճախ է հարկադրված 
ինքնուրույն որոշումներ ընդունել՝ ավելի քիչ ապավինելով ծանոթ ինստիտուտներին: 
Անհատական պատասխանատվությունն աճում է, սակայն ինքը՝ մարդը, դրան ամենևին 
պատրաստ չէ, ընդունակ չէ համարժեքորեն արձագանքելու շարունակաբար մշտապես 
բարդացող իրականության ներկայացրած պահանջներին: Եթե նախկինում, ավարտելով 
ուսումնական հաստատությունը, նա ստանում էր մասնագիտություն, որը լիովին կանխորոշում 
էր կյանքի հետագա ուղին, ապա մերօրյա աշխարհում նման կայունությունն անհասանելի 
ճոխության է վերածվում. այսօր հարկավոր է ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեռք բերել 
բազմակողմանի գիտելիքներ և անդադար կատարելագործել հմտությունները: Պահանջներն 
անշեղորեն աճում են. աշխատանքի կազմակերպման մեխանիկական, «կոնվեյերային» 
սկզբունքն իր տեղը զիջում է ընդգրկուն ու ճկուն գործունեությանը, համալիր խնդիրներ 
լուծելու կարողությանը, ընդ որում՝ ոչ միայն ինքնուրույն կերպով, այլև թիմի կազմում: Սակայն, 
կրթության հանդեպ նման մոտեցման բոլոր դրական կողմերի հետ մեկտեղ, գոյություն ունի 
նաև այն վտանգը, որ մարդկանց ստացած նոր գիտելիքներն ու հմտությունները կլինեն 
խիստ մակերեսային: Այդ հանգամանքն ուղղակիորեն բացատրվում է ժամանակակից 
մարդու վիճակով, նոր աշխարհում նրա երկակի դրությամբ:

Իսկապես, այսօր ավելի հեշտ է շփվել սոցիալական ցանցերում, քան միմյանց հետ 
իրական հարաբերություններ կառուցել: Մեզանից շատերը սոցիալական ցանցերում իրենց 
զգացմունքներին, կարծիքներին, երբեմն նույնիսկ անձնական կյանքի մանրամասներին 
հաղորդակից են դարձնում ոչ միայն ընկերներին, այլև անծանոթ մարդկանց: Միաժամանակ, 
խուսափում ենք անկեղծ զրույցներից անգամ մերձավորների հետ, փողոց ենք դուրս գալիս 
ականջակալներով՝ առանձնանալով շրջապատից, տագնապով ենք նայում մեզ հարցով 
դիմած պատահական անցորդին: Մենք ապրում ենք հավաքական անհատապաշտության 
միջավայրում. բարեկամների ու գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ չենք 
լքում անձնական թվային աշխարհը՝ հայացքներս գամած մեր «սմարթֆոններին»: Առկա է 
սոցիալական մեկուսացման երևույթը. հարմարավետ տեղավորվելով վիրտուալ աշխարհում՝ 
մարդիկ իրենց թույլ են տալիս ագրեսիվ վարք, կոպտություն ու սադրանք այլ օգտատերերի 
նկատմամբ: Իսկ իրական կյանքում մարդը կաշկանդված է ու վախեցած, և որքան ավելի 
է նրան վախեցնում իրականությունը, այնքան ավելի ագրեսիվ է դառնում նրա վարքը 
սոցիալական ցանցերում: 

Այսօրվա աշխարհն այնքան բարդ ու բազմակողմանի է, որ մարդը փորձում է 
պարզեցնել այն, ներկայացնել սև ու սպիտակ գույներով: Սաստկացող անորոշության 
պատասխանն անսահման բազմազանության հանգեցումն է խորհրդանշական «լայքերի» 
կամ դրանց բացակայության: Ձգտելով պարզեցնել բարդ արտաքին միջավայրը՝ մենք 
արժեզրկում ենք այն: Մենք պատրաստ չենք լսելու ճշմարտությունը, եթե դա չի համընկնում 



150

մեր դիրքորոշումներին ու իրականության տափակ ընկալմանը: Մեր կողքով անցնում է 
տեղեկատվության ահռելի հոսք, բայց մեր հայացքը հպանցիկ սահում է դրա վրայով: 
Համացանցը մեզ համար մատչելի է դարձրել ամենատարբեր տեղեկություններ, սակայն 
ոչինչ չենք ձեռնարկում՝ գտնելու համար այն, ինչը մեզ կենսականորեն անհրաժեշտ է. 
փոխարենը թերթում ենք պատահական մարդկանց լուսանկարներն ու գրառումները:

Այդպես մենք հեշտ որս ենք դառնում տարբեր մեքենայությունների համար: 
Մեծ տվյալների (big data) տեխնոլոգիաները կանխատեսելի են դարձնում մեզ. դրանք 
հաշվի են առնում մեր նախընտրությունները և առաջարկում են միայն այն, ինչ կարող 
ենք հավանել: Այդպիսով, շատ բան դուրս է մնում մեր տեսադաշտից, և աշխարհի 
պատկերը մեր գիտակցության մեջ զրկվում է մեծությունից: Գործիքները խելոքանում են, 
մարդիկ՝ հիմարանում: Համացանցը «ծրագրավորում է» մեր զգացմունքները, կատարվող 
իրադարձությունների մեր գնահատականը և այլն: Հայտնի են սոցիալական ցանցերում 
շփումներից կախվածության հողի վրա պսիխոսոմատիկ խանգարումների դեպքեր: Այսպես, 
Բելգրադում ոմն Սնեժանա Պավլովիչ հոգեբուժարանում է հայտնվել այն բանից հետո, 
երբ Facebook-ում նրա գրառումը չի հետաքրքրել ընկերներին: Հոգեբուժական կլինիկայի 
բժիշկներն այս դեպքն անվանել են «Սնեժանայի համախտանիշ»՝ հիվանդությունը 
բացատրելով սոցիալական կապերում նրա չբավարարված պահանջով:

Հաճախ ապրում ենք այն զգացումով, թե այսօրվա օրը սևագրություն է, որը 
հնարավոր կլինի մաքրագրել, և որ ամեն բան դեռ առջևում է: Քչերն են, որ իմաստավորված 
ծրագրեր են կազմում մեկ, երկու, երեք տարի առաջ. մեծամասնությունն ասես հետաձգում, 
հետագային է թողնում կյանքը: 2016 թվականին «Հասարակական կարծիք» հիմնադրամը 
ռուսաստանցիների շրջանում հարցում է անցկացրել 20 տարի հետո երկրի ապագայի 
վերաբերյալ: Պարզվել է, որ հարցվածների ընդամենը 6 տոկոսն է 10 և ավելի տարի 
առաջ նայում, 20 տոկոսը՝ 3-5 տարի: Հարցվածների 48 տոկոսի ծրագրման հորիզոնը մեկ 
տարուց պակաս է, իսկ 24 տոկոսն առհասարակ ապագայի մասին չի մտածում104: Եվ, ըստ 
ամենայնի, սեփական կյանքի այսպիսի ընկալումը հատուկ է ոչ միայն ռուսաստանցիներին:

Անորոշության դարաշրջանում մարդն ինքնաճանաչման դժվարություններ է ունենում: 
Կրոնադավանական պատկանելությունը կամ գաղափարախոսական համոզմունքները 
նրա համար այլևս միանշանակ կողմնորոշիչներ չեն: Չգտնելով էական խնդիրների 
պատասխանները՝ մարդիկ հայտնվում են արժեքային վակուումում: Դատարկությունը 
չի կարողանում լցնել նաև այն գիտակցումը, որ առնչակից են իրենց աշխատած 
«կորպորացիայի», առևտրային կամ հասարակական կազմակերպության իրականացրած 
առաքելությանը: Խամրում է ազգային ու քաղաքացիական ինքնությունը, թուլանում է 
ընտանիքին, տոհմին, համայնքին պատկանելության զգացումը: Եթե նախկինում մեր 
«սոցիալական ուղեցույցը» մեր պատկերացումներն էին թույլատրելիի ու պարկեշտության 
և ավանդույթներին համապատասխանելու մասին, այսօր գործնականում բոլոր այդ 
պատկերացումները, որպես կանոն, սասանված են: Մենք, պարզվեց, պատրաստ չենք 
նրան, որ նոր աշխարհում հարկավոր է պատասխանատու որոշումներն ընդունել սեփական 

104 Представления россиян о будущем страны через 20 лет // ФОМ. – 19.01.2017. URL: http://fom.ru/
Budushchee/13169 (հղումը կատարվել է 16.03.2018).
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հայեցողությամբ: Ընտանիքը, կրոնական հաստատությունները, կորպորացիաները, 
քաղաքական կուսակցությունները, պետությունը, միջազգային կազմակերպությունները չեն 
կարող մեզ օգնել, քանի որ դրանք ևս ճգնաժամի մեջ են: Արդյունքում ամեն մեկը փորձում 
է՝ գիտակցաբար կամ չգիտակցված, այս կամ այն կերպ հաղթահարել շփոթվածությունը 
և ընտրում է հարմարվելու՝ իր համար առավել ընդունելի ձևը. կա՛մ տեղ է գտնում 
գերիշխող համակարգում, կա՛մ վերջինիս հետ գնում է այս կամ այն փոխզիջման, կա՛մ 
դիմում է «ներքին արտագաղթի», կա՛մ արտագաղթում է այլ պետություն, կա՛մ փորձում 
է հասանելի ու անհասանելի բոլոր միջոցներով փոխել համակարգը: Այդ որոշումներից 
ոչ մեկը սակայն չի կարող պաշտպանել արդի պարադոքսներից և մարդու առջև այսօր 
ծառացած մարտահրավերներից: Պատահական չէ, որ այսքան մեծ ուշադրություն ենք 
հատկացնում դրանց: Հայ ժողովրդի ապագայի մեր տեսլականի կենտրոնում մարդն է, և 
հենց նրան է նվիրված այս գրքի եզրափակիչ գլուխը:

Զարգացման վեկտորներն ու մոդելները 21-րդ դարում

Վերջին տասնամյակում էնտրոպիայի մակարդակն այնքան է բարձրացել, որ 
անհնար է երկարաժամկետ գծային կանխատեսումներ անել: Մեր ժամանակներում 
ռազմավարությունը հստակ գիծ չէ, այլ զարգացման վեկտորի մտածված ընտրություն և 
բազմաթիվ երկճեղքումների խորքային վերլուծություն: Նման ընտրություն կատարելուց 
հետո մենք այնուհետև որոշում ենք բարեփոխումների զամբյուղն ու վարքագծի 
ալգորիթմները անկանխատեսելի իրավիճակներում: Ընդ որում, չի կարելի ղեկավարվել 
միայն անձնական գնահատականներով ու նախասիրություններով կամ կուրորեն հետևել 
նույնիսկ ամենաանվանի ու հեղինակավոր փորձագետների խորհուրդներին: Որևէ 
բարեփոխում կամ փոխակերպում լիարժեք օրինականացում է ստանում միայն այն դեպքում, 
երբ հիմնվում է հանրային պայմանագրի վրա: Կրկնենք ևս մեկ անգամ. մեր նպատակը 
ելակետային դրույթների առաջարկումն է մի քննարկման համար, որը կարող է նպաստել 
նման պայմանագրի կնքմանը: 

Հայաստանի նման երկրների արդյունավետ զարգացման հնարավորությունները 
սովորաբար կապված չեն «գլոբալիզացիա - տեղայնացում», «կոսմոպոլիտիզմ-
ազգայնականություն» երկբևեռ հակադրությունների բևեռներից սոսկ մեկի հետ: 
Հակադրություններն առաջանում են այդ ներհակ երևույթների համադրության արդյունքում: 
Մենք կմատնանշենք զարգացման երեք հնարավոր վեկտոր՝ բացահայտելով դրանցից 
յուրաքանչյուրի արժանիքներն ու թերությունները: Նկատենք, որ նման վեկտորների 
միջև ստիպված են լինում ընտրություն կատարել ոչ միայն պետությունները, այլև 
կորպորացիաները, ընկերությունները, կազմակերպությունները, իսկ որոշակի իմաստով՝ 
նաև առանձին անհատները:

Մեկուսացումը համաշխարհային քաղաքակրթական գործընթացներից անջրպետվելու 
փորձ է: Սովորաբար, անորոշության հանդեպ վախն է, որ մղում է դրան։ Երկիրը 
պարփակվում է իր մեջ, տապակվում սեփական յուղով, որն առատորեն համեմված 
է ազգակենտրոն կամ սրբազան ավանդույթներով: Մեկուսացման ընթացքը հաճախ 
բնութագրվում է գաղափարախոսական քարոզչության ուժգնացմամբ և, իբրև հետևանք, 
ընդունվող որոշումների որակի վատթարացմամբ: Սահմանափակ ռեսուրսները ծախսվում 
են անարդյունավետ, աճում է կոռուպցիան: Արտաքին քաղաքականության, տնտեսության 
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մեջ ու հասարակական կյանքում տիրապետում է պաշտպանության հայեցակարգը: Այս 
ընտրությունը կարող է արդարացվել միայն կարճաժամկետ հեռանկարում, քանի որ երկրին 
թույլ է տալիս չկործանվել անորոշության պայմաններում: Երկարաժամկետ հեռանկարում 
փակ տարածքում գոյատևելու հնարավորությունը գործնականում կչքանա. վաղ թե ուշ 
հարկավոր կլինի փոխել զարգացման վեկտորը:

Ադապտացիան փոփոխությունների օբյեկտի դերով բավարարվելու 
պատրաստակամությունն է, աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա 
ազդելու սեփական անկարողությունը, առկա միտումներին հարմարվելով՝ հոսանքին 
համընթաց լողալու անհրաժեշտության գիտակցումը: Այս վեկտորը ենթադրում է ներքին 
զարգացման խնդիրների լուծման համար բոլոր մատչելի ռեսուրսների կենտրոնացում 
և կարճաժամկետ հեռանկարում կարող է որոշակի առաջընթաց ապահովել: Սակայն 
ժամանակի ընթացքում, այնպիսի իրավիճակում, երբ ո՛չ առաջատար տերությունները, ո՛չ 
միջազգային հաստատությունները ի վիճակի չեն լինի լուծելու գլոբալ հիմնախնդիրները, 
երկիրն այդ ուղու վրա անխուսափելիորեն կհանդիպի զարգացմանը խանգարող լուրջ 
խոչընդոտների:

Գլոբալիզացիան փոփոխությունների սուբյեկտի դերի գիտակցված ընտրությունն է, մյուս 
սուբյեկտների հետ միասին գլոբալ և տեղային խնդիրները լուծելու պատրաստակամությունը: 
Խոսքը տնտեսական, սոցիալական, մշակութային զարգացման մասին է, որի համար 
բնութագրական է տարամետ հակումների գոյակցությունը. համաշխարհային համատեքստին 
ինտեգրվելուն (գլոբալիզացիային) զուգահեռ, երկրում ու հանրության շրջանում, հակառակ 
սպասումների, պահպանվում և ուժեղանում են, այսպես ասած՝ «վերաֆորմատավորվում են» 
տեղական, ազգային հատկանիշները: Այդ ընտրությունը կապված է համագործակցության 
և համատեղ որոշումների նոր մեխանիզմների հետ և պահանջում է վերը հիշատակված 
տեսակի ցանցային հարաբերությունների կառուցում: Այլ կերպ ասած՝ այդ ճանապարհով 
առաջ շարժվելու համար հարկավոր է հաղթահարել վախը և երկխոսել ոչ միայն լավ ծանոթ 
ու հարմար, այլև անհասկանալի, խորթ, իսկ երբեմն նաև թշնամաբար տրամադրված 
«կոնտրագենտների» հետ: Կարճաժամկետ հեռանկարում գլոբալիզացիան կարող է 
հարցականի տակ դնել ազգային ինքնության ավանդական հիմքերը. այս առումով այն 
կարելի է համարել ուղիներից ամենախնդրահարույցը, քանի որ առաջացնում է ծանոթ 
վարքագծի մոդելների լուրջ վերանայման անհրաժեշտություն: Փոխարենն այդ ուղին, իր 
ամբողջ բարդությամբ ու հակասականությամբ հանդերձ, երկարաժամկետ հեռանկարում 
առավել արդյունավետն է: 

Այժմ դիտարկենք այս վեկտորների հետ ուղղակիորեն կապված զարգացման մոդելները: 
Դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է ապահովել եթե ոչ երկարաժամկետ, ապա առնվազն 
միջնաժամկետ բարգավաճում: Գլխավոր հարցը հետևյալն է. մոդելներից մեկն ընտրելուց 
հետո ինչպե՞ս այն իրականացնել առավելագույնս շահավետ կերպով՝ նպաստելով ազգի 
բարեկեցությանը: Յուրաքանչյուր երկրի համար, ելնելով օբյեկտիվ նախապայմաններից, 
կարելի է նշել շատ թե քիչ իրատեսական սցենարներ: Մնացածներն այդ երկիրը հազիվ 
թե կարողանա կենսագործել: Ընդ որում, ինչպես արդեն նշել ենք, երկրում կարող են 
միաժամանակ գոյակցել կացութակերպի մի քանի ձևեր, իսկ երկրի զարգացումը կարող 
է ունենալ տարբեր կողմնորոշիչներ: Այնուամենայնիվ, նպատակահարմար ենք գտնում 
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առանձնացնել հինգ հնարավոր մոդել և բերել համապատասխան օրինակներ: Բոլոր 
մոդելները, ինչպես նաև մեր կողմից դրանց տրված պատկերավոր անվանումները այս 
կամ այն չափով պայմանական են: 

Ծանրքաշային
Զարգացման այս մոդելին հետևում են մեծ ու հզոր պետությունները, որոնք 

նկատելի դեր են խաղում միջազգային հարաբերություններում: Պատահում է, որ 
այդ պետությունները ձգտում են կացութակերպի կայսերական ձևին, որը հիմնվում է 
ազդեցիկ գաղափարախոսության և համաշխարհային ծավալների ռեսուրսային հիմքի 
վրա: Կայսրությանը բնորոշ ևս մեկ հատկանիշ է տարածքային ընդարձակումը, որն 
իրականացվում է կա՛մ ուղղակի ագրեսիայի, կա՛մ դաշինքների ստեղծման ճանապարհով: 
ԽՍՀՄ-ն ուներ անզուգական կոմունիստական գաղափարախոսություն, ամենամեծ 
տարածքն աշխարհում, ֆանտաստիկ բնական ու մարդկային ռեսուրսներ, նաև՝ միջուկային 
զենք. այդ ամենը խորհրդային կայսրությանը թույլ տվեց գոյատևել 70 տարի: Այսօր 
կայսերական հավակնություններ է դրսևորում Իրանը: Դժվար է կանխագուշակել 
ապագան, սակայն ներկա պահին առկա են ակնհայտ նախապայմաններ, որ Իրանը 
կարող է վերածվել նոր կայսրության՝ մարդկային ու բնական հսկայական ռեսուրսներով և 
սեփական կրոնական գաղափարախոսությամբ՝ շիա մահմեդականությամբ, որը գերիշխում 
է Իրանին սահմանակից որոշ երկրներում (Ադրբեջան, Իրաք) և մասամբ տարածված է 
նաև սահմանակից մյուս երկրներում (Աֆղանստան, Թուրքիա):

Խաղաղ գետախորշ
Զարգացման այս մոդելը գերիշխում է որոշ ոչ մեծ երկրներում, որոնք 

աշխարհաքաղաքական առաջատար խաղացողներ չեն և ընտրված ռեժիմի պայմաններում 
կարող են գոյատևել երկար ժամանակ՝ առանց ոչնչացվելու սպառնալիքի: Այնպիսի 
երկրներ, ինչպիսին են Սլովենիան, Լիխտենշտեյնը, Սալվադորը և այլն, ինչ-որ չափով 
ինտեգրված են համաշխարհային հանրության մեջ և ներգրավված են համաշխարհային 
գործընթացներում, սակայն նրանց նշանակալիությունն ու տեսակարար կշիռն այնքան 
էլ մեծ չեն: Մյուս կողմից, համաշխարհային արհավիրքների ազդեցությունն էլ այդպիսի 
երկրները խոշոր երկրների նման ցավոտ չեն տանում:

Պարկուճ
Այսպես ենք անվանում այն մեկուսացած համակարգերը, որոնք նվազագույն 

մասնակցություն են բերում համաշխարհային գործընթացներին և այդ պատճառով պակաս 
ենթակա են արտաքին արհավիրքների: Մեծամասամբ, խոսքն իշխանական էլիտայի 
կատարած գիտակցված ընտրության մասին է, ինչպես, օրինակ, Բութանում, Հյուսիսային 
Կորեայում կամ Թուրքմենստանում: Այդ ընտրությունը ենթադրում է տեղայնացում, 
մեկուսացում, արխայիկացում և այլն ու հաճախ կապված է ինքնիշխանության կորստի 
բարձր ռիսկի հետ (ինչը տեղի ունեցավ, օրինակ, Տիբեթում): Ասվածը չի նշանակում, 
թե մոդելը բոլորովին անհեռանկարային է: Այն կարող է համեմատաբար հաջող լինել, 
եթե երկրի ղեկավարները կարողանան կառուցել անվտանգության հուսալի համակարգ, 
ինքնուրույն ներգրավել անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու ստեղծել բարենպաստ միջավայր, 
որը բնակչությանը հետ կպահի արտագաղթից:
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Մետրոպոլիայի ծայրամաս
Համակողմանի ինտեգրացիան մետրոպոլիային ենթադրում է արտաքին, 

ներքին, տնտեսական և մշակութային քաղաքականության որոշակի ուղղություններում 
ինքնիշխանությունից լրիվ կամ մասնակի հրաժարում: Այս մոդելի ընտրությունը երկրի առջև 
դնում է երկու սկզբունքային հարց: Առաջին. ո՞ւմ ծայրամասը լինելն է իսկապես շահեկան: 
Երկրորդ. ինչպե՞ս դառնալ մետրոպոլիայի առավել առաջավոր ծայրամասը, այլ ոչ թե դրա 
նվազ նշանակալի հավելուկը: Վերնախավերը պետք է պրագմատիկորեն գնահատեն 
հնարավոր մետրոպոլիաներից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերությունները: 
Եթե նրանց հաջողվի ճիշտ ընտրություն կատարել և հետագայում հնարավորինս 
շատ առավելություններ կորզել մետրոպոլիայի հետ փոխշահավետ փոխանակումից՝ 
չբավարարվելով հետամնաց գավառի ճակատագրով, բայց և միաժամանակ սթափ 
գիտակցելով, որ ծայրամասի զարգացումն առաջնահերթություն չէ մետրոպոլիայի համար, 
այդ դեպքում նրանք սեփական երկրում կապահովեն երկարաժամկետ բարգավաճում, և 
նրանց որոշումը կարելի կլինի հաջող համարել: Մենք հիշում ենք, որ Հայկական ԽՍՀ-ն 
կայսերական ծայրամասի իր դերն անհերքելի շահեկանությամբ էր օգտագործում, և դա 
միակ օրինակը չէ մեր ազգի պատմության մեջ: Չեչենական Հանրապետությունն այսօր, 
մնալով Ռուսաստանի Դաշնության անբաժանելի մասը, ծայրամասային մոդելն աներկբա 
հաջողությամբ է օգտագործում սեփական բարգավաճման նպատակով:

Հաբ
Առանցքային երկրները կամ հաբ-երկրները (hub countries), որպես կանոն, փոքր 

տարածք ունեն, փոքրաթիվ բնակչություն և համեստ զինված ուժեր: Այդուհանդերձ, նրանց 
ստեղծարար ներուժը մեծ է, և նրանք նկատելի ազդեցություն ունեն աշխարհում: Այդ 
երկրները կարողացել են համեմատաբար կարճ ժամանակում որոշակի նեղ ոլորտներում 
ձեռք բերել եզակի կարողություններ, ինչը նրանց հնարավորություն է տվել նշանակալի 
դերակատարում ստանձնելու համաշխարհային հանրության մեջ: Հաբերը, որպես կանոն, 
բազմամշակույթ են: Այդպիսի երկրների բնակիչները հանդուրժողական վերաբերմունք 
են դրսևորում «ոչ տիտղոսավոր» ազգերի ներկայացուցիչների նկատմամբ՝ բարենպաստ 
պայմաններ ստեղծելով փոքրամասնությունների ձուլման համար և հաճախ սպառնալիքի 
տակ դնելով նրանց ազգային ինքնության պահպանումը: Սինգապուրը, Հարավային Կորեան, 
Շվեյցարիան, Ֆինլանդիան և նման երկրները տիպիկ ոլորտային կամ արդյունաբերական 
հաբեր են, քանի որ նրանց հաջողությունները բացատրվում են առաջին հերթին տնտեսության 
առանձին ոլորտներում և արդյունաբերության առանձին ճյուղերում առկա առանձնահատուկ 
կարողություններով: Կարևոր վերապահում. հաբ կարող են դառնալ ոչ միայն երկրները, այլև 
մեգապոլիսները (ագլոմերացիաները): Կալիֆորնիայի Սիլիկոնյան հովիտը տեխնոլոգիական 
հաբ է, Նյու Յորքը նորաձևության և միաժամանակ ֆինանսների հաբ է: Աշխարհի հաբերը 
փոխկապակցված են: Ֆինանսական հաբերը՝ Նյու Յորքը, Ֆրանկֆուրտը, Լոնդոնը և 
Սինգապուրը կազմում են միասնական համակարգ, միասնական համակարգ են նաև 
միջազգային նորաձևության  հաբերը՝ Փարիզը, Լոնդոնը, Նյու Յորքը և Հոնկոնգը:

Հաբերի հաջող զարգացման հիմնական գործոններն են բեկումնային զարգացման 
ուղղությունների ճիշտ սահմանումը և աշխարհին յուրահատուկ կարողությունների 
ամբողջություն առաջարկելու ունակությունը, առանձնահատուկ հրապուրիչ համակարգի 
ստեղծումը, որը հարմար լինի տարածաշրջանին և ամբողջ աշխարհին (օրինակ, 
չեզոքության սկզբունքի հիման վրա, որով հաբը տարբերվում է տարածաշրջանի մյուս 
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երկրներից), ներքին և արտաքին, նյութական և ոչ նյութական ռեսուրսների լիակատար 
համակենտրոնացումը ցանցային փոխներգործության միջոցով:

Մոդելները, որ ընդհանուր գծերով նկարագրեցինք, ստատիկ են, սակայն երկրները 
երբեմն փոխում են զարգացման վեկտորները և մեկ մոդելից անցնում մյուսին: Վերջին 
տասնամյակում ականատես ենք եղել այդ կարգի նշանակալի փոփոխությունների: Մեծ 
Բրիտանիան համազգային հանրաքվե է անցկացնում և հրաժարվում Եվրամիությանն 
ինտեգրվելուց: Ռուսաստանն ու Թուրքիան, հետևելով իրենց իշխանական վերնախավերի 
որոշմանը, ընթանում են մեկուսացման ուղիով: Միևնույն ժամանակ Շվեյցարիան մերձենում 
է Եվրամիությանը և փաստորեն դադարեցնում իբրև չեզոք պետություն դիրքավորումը, իսկ 
Սինգապուրն ու Հոնկոնգը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մեծացնում են միջազգային 
հաբերի իրենց դերը:

***

Այսպիսով, ներկայումս ապրում ենք պատմական փոփոխությունների նոր շրջապտույտ. 
խոսքը նոր իրականության ձևավորման մասին է, որտեղ համաշխարհային ինտեգրացիայի 
և փոխկախվածության մեծացման գործընթացներն ուղեկցվում են ավանդական 
ինստիտուտների նկատմամբ վստահության անկմամբ: Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը և 
համաշխարհային միգրացիայի ալիքները խորացնում են պետությունների ու հանրությունների 
միջև առկա ճեղքվածքները: Աշխարհը շարժվում է կապիտալիզմից դեպի տաղանդայնություն, 
իսկ Հայաստանում մենք պահպանում ենք ֆեոդալ-կապիտալիստական էքստրակտիվ մոդելը՝ 
շարունակելով վարձավճար կորզել սահմանափակ ակտիվներից ու հաճախ սպառման շեմին 
գտնվող ռեսուրսներից: Աշխարհն աստիճանաբար հրաժարվում է կառավարման արխայիկ 
համակարգերից, իսկ մենք շարունակում ենք կառչած մնալ դրանցից՝ թույլ չտալով գործել 
սոցիալական վերելակներին և հրաժարվելով արժանավարության (մերիտոկրատական) 
սկզբունքներից: Սինգապուրը և Հարավային Կորեան աննախադեպ ցատկ կատարեցին, 
քանի որ ժամանակին որդեգրեցին համաշխարհային տնտեսությանը, գիտությանն ու 
մշակույթին ինտեգրվելու ուղին, իսկ մենք շարունակում ենք ապրել փակ երկրում՝ փորձելով 
պահպանել սակավացող դրամական հոսքերի նկատմամբ վերահսկողությունը: Մինչ 
մյուս երկրները ձգտում են ներգրավել լավագույն ուղեղներն ու ներդրումները, մենք ի 
վիճակի չենք Հայաստանում պահելու առավել տաղանդավոր ու ակտիվ քաղաքացիներին՝ 
նրանց մղելով արտագաղթի: Աշխարհը միջոցները ներդնում է նորարարական ծրագրերի, 
կրթական ու բժշկական նոր տեխնոլոգիաների, հարմարավետ միջավայրի ստեղծման մեջ, 
իսկ մենք մեր ունեցած ավելի քան համեստ միջոցները վատնում ենք ընթացիկ ծախսերի 
վրա, քանի որ իշխող էքստրակտիվ մոդելում անհրաժեշտ ներդրումների ներգրավումը և 
նոր գաղափարների ծնունդը սահմանափակված են: Ճեղքվածքների այս ցանկը կարելի է 
շարունակել: Ժամանակն է պարզելու և կշռադատելու հայ ժողովրդի դիրքը նոր աշխարհում, 
սահմանելու, թե անորոշության նոր իրադրության մեջ ո՛ր գործողություններն են, որ մեզ 
թույլ կտան համաշխարհային քաղաքակրթական օբյեկտի կարգավիճակը փոխարինել 
ստեղծագործ զարգացման սուբյեկտի կարգավիճակով: Դրա համար հարկավոր է գտնել 
մի շարք սկզբունքային հարցերի պատասխաններ: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները 
ինչպե՞ս կփոխեն իշխանության և հասարակության հարաբերությունների բնույթը: Ինչպե՞ս 
դրանք վերածել հասարակության մեջ ներառականության բարձրացման գործիքի: Ինչպե՞ս 
երկիր ներգրավել ծանրակշիռ ներդրումներ և ձեռնարկել բեկումնային զարգացման 
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ծրագրեր, որոնք կհամապատասխանեն որակի միջազգային չափանիշներին: Ինչպե՞ս 
փոխել վերաբերմունքը կրթության նկատմամբ, տարբեր տարիքի մարդկանց մեջ ձևավորել 
կյանքի ողջ ընթացքում սովորելու և դրա շնորհիվ սրընթաց փոփոխվող աշխարհում 
սեփական տեղը գտնելու սովորությունը:

Միջազգային զարգացման հիմնախնդիրները

Այն դժվարությունները, որոնք այսօր կրում է Հայաստանը, եզակի չեն: Ոչ միայն մենք, 
այլև մյուս երկրներն ունեն կայուն զարգացման նոր հարացույցի կարիք: Բնակչության մեկ 
շնչի հաշվով համախառն ազգային եկամտի (ՀԱԵ) բարձր տվյալները չեն կարող լինել 
բարեկեցության միակ ու սպառիչ ցուցանիշը, քանի որ միջինացված թվերը ոչինչ չեն ասում 
հասարակության մեջ շերտավորման մակարդակի մասին: Մինչդեռ այդ ցուցանիշն է, որ 
պետությունների զարգացման մակարդակները համեմատելիս ավանդաբար համարվում 
է գլխավոր հատկանիշը: Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն, 2016 թվականի 
դրությամբ, 217 երկրներից ու տարածքներից տնտեսապես զարգացած կարելի է անվանել 
միայն 77-ին, որոնցում մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀԱԵ-ն գերազանցում է 12 235 դոլարը105: 
Մնացած 140-ը զարգացող երկրների կարգում են: Իրավիճակն այդ երկրներում հարկավոր 
է բարեփոխել, այլապես անհավասարության խնդիրները կշարունակեն մնալ լարվածության 
ու ապակայունացման գործոններ՝ ծնելով տնտեսական միգրանտների անսպառ հոսքեր:

Առանձնացրել ենք 25 երկիր, որոնք բնակչության թվով, զբաղեցրած տարածքով և 
մեկ շնչի հաշվով ՀԱԵ ցուցանիշով նման են Հայաստանին: Վերջին 30 տարիներին այդ 
երկրները գտնվում են անկայուն կամ, ավելի ճշգրիտ՝ թվացյալ զարգացման վիճակում 
(նկար 19):

Օգնության առյուծի բաժինը, որ համաշխարհային հանրությունը ցուցաբերում 
է զարգացող երկրներին, բաժին է ընկնում, այսպես կոչված, միջինից ցածր (1 006 – 
3955 դոլար) եկամուտ ունեցող երկրներին, մինչդեռ 3 956 – 12 235 դոլար եկամուտ 
ունեցողները, որոնց թվում է Հայաստանը, տառապում են բեկումնային զարգացման 
համար անհրաժեշտ ռեսուրսների պակասից: Այդ երկրների տնտեսության ծավալը համեստ 
է, նրանց նշանակությունը համաշխարհային տարածքում մեծ չէ. նրանք այնտեղ գրեթե 
նկատելի չեն: Զարգացման համար անհրաժեշտ ներդումների և ծրագրերի ակնկալվող 
շահութաբերության միջև անհամապատասխանությունն այդ երկրներում այնքան մեծ է, 
որ նրանք պարզապես չեն հայտնվում միջազգային հաստատությունների և նվիրատու 
երկրների կառավարությունների «ռադարների էկրաններին», որոնք նախընտրում են 
նման ծրագրերն իրականացնել ավելի խոշոր երկրներում: Սովորաբար Հայաստանի նման 
երկրներն ուշադրության են արժանանում ողբերգական իրադարձությունների՝ բնական 
աղետների, տեխնածին վթարների, ռազմական գործողությունների կապակցությամբ: 
Այդպիսի դեպքերում միջազգային հանրությունը համախմբվում է օգնություն ցուցաբերելու 

105 Всемирный банк, классификация стран мира по уровню валового национального дохода (ВНД) на 
душу населения. Данные по состоянию на 01.07.2016. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
countries_by_GNI_(nominal,_Atlas_method)_per_capita (հղումը կատարվել է 26.02.2018).
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նպատակով, սակայն, ինչպես որևէ մոբիլիզացիայի դեպքում, այդ ջանքերը սովորաբար 
սահմանափակ են և ուղղված են միայն իրադրության անհետաձգելի կայունացմանը: Ինչպես 
ցույց տվեցին վերջին տասնամյակները, միջազգային հաստատությունների ռեսուրսներն 
ակնհայտորեն անբավարար են նման երկրները զարգացման ուղեծիր հանելու համար:

Նկար 19. Հայաստանին համադրելի երկրներ և տարածքներ106  

Կայուն զարգացման նպատակները 21-րդ դարում
2000 թվականի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը ներկայացրեց 

Հազարամյակի հռչակագիրը107, որում ձևակերպված էին համաշխարհային զարգացման 
ութ նպատակները (Millennium Development Goals, MDG)108: 2015 թվականին MDG ծրագրի 
արդյունքներն ամփոփելիս նշվեցին ձեռք բերված հաջողությունները, սակայն միաժամանակ 
արձանագրվեց109, որ ծրագիրը զգալի ընդլայնման կարիք ունի: 2015 թվականի սեպտեմբերին 
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան հաստատեց կայուն զարգացման բնագավառի (Sustainable 
Development Goals, SDG) 17 նպատակները, որոնք առաջիկա տասնհինգ տարիներին պետք 
է ծառայեն որպես կողմնորոշիչներ: Նոր նպատակները համալիր բնույթ ունեն և կոչված են 
ապահովելու կայուն զարգացման երեք՝ տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական 
բաղկացուցիչների հավասարակշռությունը:

106 Գծապատկերը սեփական գնահատականների հիման վրա կազմել է «Հայաստանի զարգացման 
նախաձեռնություններ» բարեգործական հիմնադրամը:

107 Декларация тысячелетия ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.
shtml (հղումը կատարվել է 23.06.2017).

108 Цели в области развития, поставленные в Декларации тысячелетия ООН. URL: http://www.un.org/ru/
millenniumgoals/ (հղումը կատարվել է 23.06.2017).

109 Переворот устойчивости // BRICS Business Magazine. URL: https://www.bricsmagazine.com/ru/articles/
perevorot-ustoychivosti (дата обращения: 23.06.2017).
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ՄԱԿ. Կայուն զարգացման ոլորտի 17 նպատակները110

1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր ձևերով ու դրսևորումներով:

2. Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության ու բարելավված սնուցման, 

խթանել գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը:

3. Ապահովել առողջ կյանք և խթանել բարեկեցություն բոլորի համար՝ անկախ 

տարիքից:

4. Ապահովել ներառական ու որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ 

կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ:

5. Ապահովել գենդերային հավասարություն և ընդլայնել բոլոր կանանց և աղջիկների 

իրավունքներն ու հնարավորությունները:

6. Ապահովել բոլորի համար ջրի ու սանիտարական պայմանների հասանելիություն:

7. Ապահովել բոլորի համար մատչելի, հուսալի, կայուն և ժամանակակից էներգիայի 

հասանելիություն:

8. Խթանել համապարփակ և կայուն տնտեսական աճ, զբաղվածություն և 

արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար:

9. Ստեղծել դիմակայուն ենթակառուցվածքներ, աջակցել կայուն արդյունաբերության 

զարգացմանը և խթանել նորարարությունը:

10. Կրճատել անհավասարությունը երկրների ներսում և դրանց միջև: 

11. Քաղաքներն ու բնակավայրերը դարձնել ներառական, կենսունակ, անվտանգ 

և էկոլոգիապես դիմակայուն:

12. Ապահովել անցումը սպառման և արտադրության ռացիոնալ մոդելների:

13. Ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ՝ պայքարելու կլիմայի փոփոխության 

և դրա ազդեցությունների դեմ:

110 Цели в области развития, поставленные в Декларации тысячелетия ООН. URL: http://www.un.org/ru/
millenniumgoals/ http://www.un.org/ru/millenniumgoals/ (հղումը կատարվել է 23.06.2017).
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14. Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի ու ջրային պաշարների պահպանությունը՝ ի 

շահ կայուն զարգացման: 

15. Ցամաքային էկոհամակարգերի պաշտպանություն ու կառավարում, աջակցություն 

դրանց ռացիոնալ օգտագործմանը, անտառների ռացիոնալ օգտագործում, 

անապատացման դեմ պայքար, հողերի դեգրադացիայի դադարեցում և 

շրջադարձում, կենսաբազմազանության կորստի կասեցում:

16. Խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը՝ ի շահ 

կայուն զարգացման, ապահովել բոլորի համար արդարության հասանելիություն 

և բոլոր մակարդակներում ստեղծել արդյունավետ, պատասխանատու ու 

ներառական հաստատություններ։ 

17. Գլոբալ գործընկերության շրջանակներում աշխատանքի ակտիվացումը և դրա 

կատարման միջոցների ամրապնդումը՝ հանուն կայուն զարգացման:

Եթե հազարամյակի նպատակներին (MDG) հասնելու համար պահանջվում էր 
ծախսել տարեկան մինչև 400 միլիարդ դոլար, ապա նոր ծրագրի համար (SDG), 
փորձագետների գնահատականներով, անհրաժեշտ են շատ ավելի մեծ միջոցներ՝ 
տարեկան մինչև 3,9 տրիլիոն դոլար: Ներկա պահին հասանելի է ընդամենը 1,4 
տրիլիոնը, և այդ հսկայական պակասուրդը անհնար է փակել առանց մասնավոր 
կապիտալի ներգրավման: Ստորև կանդրադառնանք այդ ընթացքում ծագող լուրջ 
դժվարություններին: Սակայն, նույնիսկ եթե ենթադրենք, թե անհրաժեշտ միջոցները 
կհաջողվի հայթայթել, ավանդական հաստատությունները կբախվեն զարգացման 
իսկապես գործուն ծրագրերի ծավալման և իրացման լուրջ հիմնախնդիրներին: 
Բավարար չէ ներգրավել այդ 3,9 տրիլիոն դոլարը. դրանք հարկավոր է ճիշտ ու 
արդյունավետ գործածել:

Ժամանակակից միջազգային հաստատությունների թերությունները
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից և գաղութատիրական համակարգի 

վերացումից հետո զարգացած երկրների պետական բյուջեներում էական տեղ սկսեցին 
զբաղեցնել զարգացող երկրների զարգացմանն ու դրանց տրամադրվող մարդասիրական 
օգնության ծախսերը: Այդ նույն տարիներին զարգացման բազմաթիվ միջազգային 
ինստիտուտներ առաջացան: Այստեղ տեղին չէ դրանց մոտեցումների ու մեթոդների 
մանրամասնորեն վերլուծումը. նշենք միայն, որ ընդհանուր գծերով դրանք նման են իրար: 

21-րդ դարի սկզբին զարգացած երկրների կողմից ֆինանսական օգնության 
տրամադրման նպատակահարմարությունն ավելի ու ավելի հաճախ է հարցականի տակ 
դրվում: Քննադատություն է հնչում նաև միջազգային հաստատությունների հասցեին: Եվ 
իրոք, նրանցից ֆինանսավորում ստանալու պայմանը, որպես կանոն, «Վաշինգտոնյան 
կոնսենսուսն» է, որը զարգացող երկրներին պարտավորեցնում է իրենց շուկաները 
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բացել անդրազգային ընկերությունների համար111: Իսկ դա նշանակում է, որ օգնություն 
ստացող պետությունը պետք է որոշակի չափով ձեռքից բաց թողնի տնտեսության 
կառավարման լծակները: Բացի դրանից, ֆինանսավորման էական մասը հաճախ 
ծախսվում է խորհրդատուների թանկարժեք ծառայությունների, այլ ոչ բուն ծրագրերի 
իրականացման վրա: Global Financial Integrity (GFI) ամերիկյան միջազգային հետազոտական 
կազմակերպությունը, որը հետևում է դրամական միջոցների ապօրինի տեղաշարժերին, 
և Նորվեգիայի էկոնոմիկայի դպրոցի Կիրառական հետազոտությունների կենտրոնն 
առավելագույն ամբողջությամբ գնահատել են հարուստ և աղքատ երկրների միջև տարեկան 
տեղաշարժվող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական միջոցները112 և հանգել այն եզրակացության, 
որ հարուստ երկրներից դեպի աղքատ երկրներ ֆինանսական ռեսուրսների հոսքն 
անհամեմատելի է հակառակ ուղղությամբ ընթացող առատ հոսքերի հետ: Արևմուտքից 
որպես ֆինանսական օգնություն ստացվող յուրաքանչյուր մեկ դոլարին բաժին է ընկնում 
24 դոլարի արտահոսք: «Աղքատ երկրները բարեգործության կարիք չունեն: Նրանք ունեն 
արդարության կարիք», - հետազոտության արդյունքներն է ամփոփում The Guardian-ի 
հոդվածի հեղինակ Ջեյսոն Հիքելը113:

Ներկայումս միջազգային հաստատությունները չունեն զարգացման ծրագրեր 
ստեղծելու, դրանք մշակելու և մինչև վերջ իրագործելու որակյալ մեխանիզմներ: Դրանով են 
բացատրվում զարգացումը ֆինանսավորող կազմակերպությունների և տեղերում ծրագրերն 
իրականացնող կազմակերպությունների միջև առկա ճեղքվածքները: Հաճախ միջազգային 
հաստատությունների «հաճախորդ» են դառնում զարգացող երկրների կոռումպացված 
կառավարությունները. հատկացվող միջոցներն օգտագործվում են ոչ նպատակային՝ 
հանգրվանելով ծախու պաշտոնյաների օֆշորային հաշիվներում, իսկ երկիրը դեռ երկար 
տարիներ իր ուսերին է կրում վարկերի մարման բեռը: Միջազգային կազմակերպությունների 
ղեկավարների համար կարևոր են ոչ այնքան իրենց ֆինանսավորած ծրագրերի իրացման 
արդյունքները, որքան զարգացմանն ուղղվող միջոցների բաշխման գործընթացում իրենց 
դիրքի պահպանումը: Միայն վերջին ժամանակներում է, որ այդ կազմակերպություններն 
սկսում են վերանայել իրենց ռազմավարությունը, սակայն ընդհանուր առմամբ արդի 
համաշխարհային հիմնախնդիրներն առաջվա պես լուծվում են 20-րդ դարում ձևավորված 
մոտեցումների հիման վրա:

Ուշադրություն են գրավում են նաև միջազգային զարգացման այլ պարադոքսներ: Այսպես, 
գլոբալիզացիայի պայմաններում մշտապես ուժեղանում է երկրների փոխկախվածությունը, 
սակայն դրա հետ մեկտեղ ուժեղանում են նաև ազգայնական, մեկուսապաշտական 

111 «Վաշինգտոնյան կոնսենսուսը» ենթադրում է, որ օգնության հասցեատերերը պետք է հետևեն 
տասը հանձնարարականներին, որոնց թվում են հարկերի սահմանային դրույքաչափերի իջեցումը, 
արտաքին առևտրի ազատականացումը (հիմնականում ներմուծման մաքսատուրքերի իջեցումը), 
սեփականաշնորհումը, տնտեսության ապակարգավորումը և այլն:

112 Գնահատվել է ֆինանսական օգնության, օտարերկրյա ներդրումների և առևտրական հոսքերի 
ծավալը, ինչպես նաև չեղարկվող պարտքերի, միակողմանի տրանսֆերտների (ազգականների 
կողմից հայրենիք ուղարկվող դրամական փոխանցումների) և կապիտալի չհաշվառված արտահոսքի 
ծավալները:

113 Jason Hickel, ‘Aid in reverse: how poor countries develop rich countries’, The Guardian (14.01.2017). URL: 
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-reverse-how-
poor-countries-developrich-countries (հղումը կատարվել է 24.06.2017).
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միտումները: Զարգացող երկրների ֆինանսավորման պահանջարկը մեծանում է, իսկ 
իրական օգնությունը նվազում՝ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության քաղաքականության փոփոխության 
պատճառով: Թրամփի վարչակազմն արդեն հայտարարել է ՄԱԿ-ի բյուջե կատարվող ԱՄՆ 
վճարումները կրճատելու մտադրության մասին, և, Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի 
դուրս գալուց հետո, կարելի է նույնպիսի շտկում ակնկալել Եվրամիության բյուջեում:

Հաճախ լսում ենք միջազգային կազմակերպություններում կոռուպցիոն աղմկահարուց 
պատմությունների մասին, որոնց պատճառը դրանց վարչական մարմինների ոչ թափանցիկ 
ու չվերահսկվող աշխատաոճն է (ՖԻՖԱ-ն օրինակներից միայն մեկն է): Այն փաստը, որ 
ամենախոշոր կապիտալների տերերն իրենց բազմամիլիարդանոց կարողությունները 
չեն ժառանգում ՄԱԿ-ին, որը դրանք կուղղեր կայուն զարգացման ոլորտում ծրագրերի 
իրագործմանը, վկայում է մի կողմից բիզնեսի, մյուս կողմից պետական և վերպետական 
կազմակերպությունների միջև վստահության ցածր մակարդակի մասին: Հատկանշական է, 
մասնավորապես, Ուորեն Բաֆեթի օրինակը, որը հսկայական միջոցներ փոխանցեց Բիլ և 
Մելինդա Գեյթսի և այլ մասնավոր հիմնադրամների: Այստեղ տեսնում ենք նաև հակասական 
իրավիճակ. զարգացած երկրների կողմից ֆինանսավորումը կրճատվում է, և առաջանում 
է մասնավոր կապիտալ ներգրավելու անհրաժեշտություն, սակայն դեռևս ստեղծված չեն 
այն մեխանիզմները, որոնք ավանդական հաստատություններին և մասնավոր հատվածին 
թույլ կտային համատեղ լուծել զարգացման խնդիրները:

Նոր դերակատարներ միջազգային զարգացման բնագավառում
Տեսանելի ապագայում, ամենայն հավանականությամբ, սովորական դոնորներից՝ 

պետությունների ու միջազգային հաստատություններից բացի, զարգացման գործում 
կսկսեն ներդրումներ անել նոր դերակատարներ: Դրանք կարող են լինել բարձր եկամուտ 
ունեցող անհատներ (High Net Worth Individuals, HNWIs): Նրանց շրջանում մեծ դեր 
կխաղան միլենիալները՝ մեծ կարողություններ ժառանգածները կամ թվային էկոնոմիկայի 
ընձեռած հնարավորությունների շնորհիվ համեմատաբար արագ հարստացածները: Այդ 
երիտասարդներին, որոնք մեծացել են տեխնոլոգիական հեղափոխության դարաշրջանում՝ 
դրա բերած անորոշության, ավանդական հաստատությունների նկատմամբ համապարփակ 
անվստահության, ցանցային փոխգործակցության դերի բարձրացման պայմաններում, 
խորթ են ինդուստրիալ հասարակության սպառողական արժեքները: Աշխարհը մտնում 
է տաղանդայնության և համատեղ օգտագործման էկոնոմիկայի դարաշրջան, որում 
բարձր է գնահատվելու սոցիալական պատասխանատու վարքը: Այս նպատակն է ահա, 
որ միլենիալներին մղում է դուրս գալու արդյունաբերության ավանդական ճյուղերից և 
անցնելու բարեգործության ու սոցիալական ձեռնարկատիրության ոլորտ: Նույնն, ըստ 
էության, վերաբերում է նաև միջին տարիքի ունևոր մասնագետներին, որոնք նույնքան 
արմատապես են փոխում իրենց կարիերան, ինչպես նաև ավագ տարիքային խմբի 
կապիտալատերերին: Բոլոր այդ մարդկանց չեն բավարարում բարեգործության սովորական 
գործիքները, առաջին հերթին՝ նպատակային կապիտալի ավանդական ձևերը (endowment) 
իրենց արխայիկ գործառնական սկզբունքներով, կոշտ մանդատներով և արդյունքների 
գնահատման անթափանցությամբ: 

Կուտակված միջոցների ծավալը HNWI-ներին և նրանց կարողությունները կառավարող 
ֆինանսական հաստատություններին թույլ է տալիս ազդեցություն ունենալ միջազգային 
զարգացման օրակարգի բովանդակության վրա:
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Իսկապես, մոտակա 10-15 տարիներին Հյուսիսային Ամերիկայում և Արևմտյան 
Եվրոպայում 60-70 տրիլիոն դոլար ծավալով կապիտալը փոխանցվելու է «բեյբի-բումերների» 
սերնդին, որի ներկայացուցիչներն այսօր մոտ 60 տարեկան են: Ռուսաստանում, 
Չինաստանում և մյուս զարգացող երկրներում իրադրությունը փոքր-ինչ այլ է. վերջին երեսուն 
տարիների բուռն տնտեսական զարգացման ընթացքում կուտակված կարողություններն 
անցնում են այսօրվա 20-30 տարեկանների սերնդի ներկայացուցիչներին, որոնք, 
անգամ միջին տարիքի չհասած, հսկայական ֆինանսական ռեսուրսների են տիրանում: 
Այս գործընթացն, ակնհայտորեն, զանգվածային է լինելու, և կարելի է ակնկալել, որ 
նոր դերակատարները, իրենց շարժառիթների ու մասնակցության ձևերի ամբողջ 
բազմազանությամբ, դառնալու են զարգացման ապագա ծրագրերի շարժիչ ուժը։

Հարկավոր է նաև նկատի ունենալ, որ նոր սեփականատերերի երևան գալն իր 
հետ բերում է նոր ռազմավարություններ, կառավարչական նոր մոդելներ: Ընտանեկան 
բիզնեսները, որոնք մինչև վերջերս տեղական էին, վերածվում են գլոբալի, և միանգամայն 
բնական է, որ նոր սեփականատերերը շատ ավելի լայն են դիտարկում զարգացման հարցերը 
և, ծրագրերի եկամտաբերության սովորական չափանիշների հետ մեկտեղ, ավելի ու ավելի 
հաճախ են հաշվի առնում այն փոփոխությունները, որոնք այդ ծրագրերի իրականացման 
շնորհիվ կարող են տեղի ունենալ հասարակության մեջ: Նրանք աստիճանաբար հեռանում 
են բարեգործության դասական ձևերից՝ գերադասելով կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվությունն ու սոցիալական ձեռնարկատիրությունը:

Ակտիվների փոխանցման միջոցներն ու բարեգործությունը
Միլենիալների հասունացումն ու նրանց հայտնվելը բարեգործության ոլորտում 

մեր գրքի հիմնական թեմային առնչվող մի սուր հարց է բարձրացնում. Հայաստանի 
և հայերի ճակատագրի հարցը ժամանակակից աշխարհում: Արդյո՞ք Քըրքորյանների, 
Մանուկյանների, Էռնեկյանների ժառանգորդները կշարունակեն բարեգործության 
ընտանեկան ավանդույթները: Արդյո՞ք նրանք պատրաստ են ավագ սերնդի կուտակած 
կարողության զգալի մասը ներդնելու Հայաստանի և հայ ժողովրդի զարգացման գործում: 
Քանի որ սփյուռքահայ երիտասարդության մեծ մասն ապրում է Ռուսաստանում, 
անդրադառնանք ակտիվների փոխանցման ռուսաստանյան փորձին: ԽՍՀՄ-ի փլուզումից 
հետո հետխորհրդային տարածքում վերջին հարյուր տարվա ընթացքում առաջին անգամ 
հայտնվեցին մարդիկ, որոնք իրենց զավակներին կարող են զգալի ունեցվածք փոխանցել: 
Բայց այստեղ խնդիր է առաջանում. Արևմուտքում զավակները սովորաբար ծնողների 
ակտիվներին սկսում են տիրել ավելի մեծ տարիքում. նրանք ոչ թե 20-30 տարեկան են, 
ինչպես Ռուսաստանում, այլ 50-60 տարեկան: Արդյո՞ք հետխորհրդային բիզնեսմենների 
երիտասարդ զավակները պատրաստ են ստանձնելու այդ նոր դերը: Ինչպես արդեն նշել 
ենք այս գլխում, տեխնոլոգիաների և ժամանակակից բժշկության սրընթաց զարգացումը 
հանգեցնում է կյանքի տևողության աճի: Մենք փաստորեն խոսում ենք առաջին սերնդի 
մասին, որը կարող է ապրել մինչև 90-100 տարի: Այդ պայմաններում ոչ ոք չի շտապում 
ոչ միայն ամուսնանալ, այլև ստանձնել ակտիվների կառավարումը:

Հիմնախնդիրը մեկ այլ կողմ ևս ունի: Նախկին խորհրդային հանրապետությունների 
մեծ մասում մասնավոր սեփականության ինստիտուտը գոյություն ունի համեմատաբար 
կարճ ժամանակ և չի հասցրել հստակ ձևեր ստանալ: Մարդիկ չեն ընտելացել իրենց 
սեփականատեր զգալուն և, գլխավորը՝ գիտակցելուն, թե որքան մեծ է դրա հետ կապված 
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պատասխանատվությունը: Այստեղ ձևավորված ժառանգորդության ավանդույթները, 
ինչպես նաև ակտիվների փոխանցման մեխանիզմները չի կարելի հասուն անվանել: 
Չկա համապատասխան տեղեկատվական միջավայր, կուտակված չէ այդ նուրբ նյութին 
վերաբերող բոլոր համալիր հարցերի մշակման ու քննարկման փորձ: Փոխանցման մասին 
փաստաթուղթ կազմելն ու դրա անթերի կատարումն ակնկալելը դեռևս փոխանցում չի 
նշանակում: Հարկավոր է ապահովել գործընթացի առավելագույն սահունությունը և 
վերահսկողություն նախատեսել բոլոր փուլերում:

2015 թվականին Սկոլկովոյի բիզնես-դպրոցի Բարեկեցության ու բարեգործության 
կառավարման կենտրոնի անցկացրած հետազոտությունը ցույց է տվել, որ բիզնեսի 
փոխանցման պլան մանրամասնորեն մշակել է խոշոր ձեռնարկատերերի մեկ երրորդը միայն, 
իսկ մեկ երրորդն առհասարակ նման պլանների մասին չի էլ մտածել114: Սեփականատերերից 
համեմատաբար քչերն են իրենց բիզնեսը դիտարկում որպես հետագայում ընտանիքին 
փոխանցվելիք ակտիվ: Դա մեծապես բացատրվում է նրանով, որ ռուսաստանյան 
ընկերությունների ճնշող մեծամասնությունը եկամուտ է ստանում ոչ թե կապիտալիզացիայի 
ու շահաբաժինների շնորհիվ, այլ անմիջապես դրամական հոսքից: Բացի դրանից, 
խոշոր բիզնեսների ու կարողությունների որոշակի մասը ձևավորվել է շուկայական 
բարեփոխումների սկզբնական փուլում, երբ թույլատրելիի սահմանները հստակ չէին: 
Միանգամայն հնարավոր է, որ սեփականատերերից ոմանք չեն ցանկանա կամ չեն 
կարողանա փոխանցել այդ տեսակի ակտիվները: Մյուս բարդությունն այն է, որ խոշոր 
բիզնեսը կարող է հիմնված լինել ոչ պաշտոնական պայմանավորվածությունների վրա, 
որոնք անհնար է ոչ միայն փոխանցել, այլև հաճախ նույնիսկ հրապարակել: Բարձր է 
հավանականությունը, որ առանցքային ոչ նյութական ակտիվի՝ ներկայիս սեփականատիրոջ 
և նրա կապերի կորուստը հանգեցնի նրան, որ այդ բիզնեսները վաճառվեն զեղչված 
գներով: Հայաստանում նման հետազոտություն չի անցկացվել, սակայն իրավացիորեն 
կարող ենք ենթադրել, որ պատկերը հիմնականում նույնն է, իսկ տարբերությունը միայն 
մասշտաբների մեջ է: 

Բիզնեսի և կապիտալի փոխանցման հարցերն անմիջականորեն առնչվում են երկրի 
տնտեսության կայունությանը: Եթե քսան տարի հետո դատարաններում միաժամանակ 
քննվեն ազգականների միջև հազարավոր վեճեր, բազմաթիվ ակտիվներ կհայտնվեն 
կաթվածահար վիճակում, իսկ բիզնեսը չի կարողանա զարգանալ: Փոխանցման գործընթացը 
լուրջ նախապատրաստական աշխատանք է պահանջում ոչ միայն իրավաբանական և 
ֆինանսական, այլև փիլիսոփայական տեսանկյունից: Համաշխարհային լավագույն փորձի 
ուսումնասիրությունը և խոշոր ակտիվների սեփականատերերի հետ շփումները թույլ են 
տալիս եզրակացնել, որ հնարավոր սցենարներն այստեղ շատ չեն և հանգում են հետևյալ 
կարծիքներին.

> Կվաճառեմ բոլոր ակտիվները և ստացած գումարը կբաժանեմ ժառանգներիս միջև:

> Կընտրեմ ժառանգորդիս և նրան կնախապատրաստեմ բիզնեսն ու նյութական 
բարիքները ժառանգելուն:

114 Исследование владельцев капиталов России 2015. URL: http://wtc.skolkovo.ru/ru/wtc-home/research/
vladeltsy-kapitalov-rossii (հղումը կատարվել է 27.02.2018).
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> Կուտակած կարողությունս կամ բիզնեսս կառավարման կհանձնեմ արհեստավարժ 
մենեջերի, իսկ եկամուտը կբաշխվի ժառանգներիս միջև:

> Ոչ մեկին ոչինչ չեմ թողնի, ինքս ամբողջը կծախսեմ կյանքիս օրոք:

> Ժառանգության փոխանցման ռազմավարության մասին չեմ մտածել. ինձնից հետո՝ 
թեկուզ ջրհեղեղ:

> Ամեն բան կտամ բարեգործության:

Կարելի է առանձնացնել մարդկանց բարեգործության մղող մի քանի հիմնական 
դրդապատճառ: Բոլոր դեպքերում, հարցն ավելի շուտ գոյություն ունեցող իրադրությունը 
փոխելու պահանջմունքն է կամ պատմության մեջ հետք թողնելը, քան համակարգային 
աճի ու զարգացման համար նախապայմաններ ստեղծելը:

Զգացմունքային կապվածությունը որոշակի վայրի, հիմնարկության և այլն, այդ 
վայրի համար որևէ բարի գործ անելու ձգտումը. օրինակ, մարդը գումար է նվիրաբերում 
այն հիվանդանոցին, որտեղ իր մերձավորներից մեկին բուժել են ծանր հիվանդությունից, 
կամ գնում է այնտեղ իբրև կամավոր աշխատելու։ 

 Հարգարժան մարդկանց «ակումբի անդամ» լինելու ցանկությունը. լավ օրինակ 
են ուսումնական հաստատությունների նախկին շրջանավարտները (alumni), որոնք 
միություններ են կազմում և երկար տարիների ընթացքում զգալի գումարներ նվիրաբերում 
այդ հաստատություններին: 

 Բարի հիշատակ թողնելու ցանկությունը. նման օրինակները շատ են: Հիշենք 
բազմաթիվ մրցանակների սահմանումը, որոնցից ամենահայտնին Նոբելյանն է, կրթական 
հաստատությունների (նշենք Saïd Business School-ը, որը կրում է սիրիա-սաուդյան 
ֆինանսական մագնատ Վաֆիգ Սաիդի անունը) և ընտանեկան բարեգործական 
հիմնադրամների ստեղծումը (ասենք, Բիլ և Մելինդա Գեյթսերի հիմնադրամը):

 Կարիքավորներին օգնելու անհրաժեշտության գիտակցումը, որն ուղեկցվում է 
սոցիալական պատասխանատվության մասին պատկերացումներով, իսկ երբեմն նաև 
յուրօրինակ մեղքի զգացումով: «Ավելորդ հարստությունը սրբազան բեռ է, որն իր տիրոջ 
վրա պարտականություն է դնում այնպես տնօրինելու այդ հարստությունը, որ օգուտ բերի 
հասարակությանը», – համարում էր միլիարդատեր և բարերար Էնդրյու Կարնեգին:

Կրոնական սկզբունքները. աշխարհի բոլոր կրոնները թելադրում են բարի գործերի 
համար փող նվիրաբերել:

«Գործարք» իշխանությունների հետ. սա, այսպես կոչված, հարկադիր բարեգործություն 
է, որը չի կարելի բառի բուն իմաստով բարեգործություն, այսինքն՝ անշահախնդիր 
նվիրատվություն համարել: Այսպես թե այնպես, բարեգործական ձեռնարկումները հաճախ 
կատարվում են հենց այդ պատճառով՝ իշխանությունից որոշակի առանձնաշնորհներ ու 
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արտոնություններ ստանալու համար:

2000-ական թվականների սկզբին Հայաստանում բարեգործական ծրագրերի 
իրականացում սկսելով՝ մենք ու մեր գործընկերները շուտով հասկացանք, որ պատահական 
հատուկենտ նվիրաբերությունները չեն հանգեցնում համակարգային փոփոխությունների 
և պայմաններ չեն ստեղծում երկրի կայուն բարգավաճման համար: Բարեգործական 
կազմակերպությունները, չնայած իրենց գործունեության ամբողջ կարևորությանը, որպես 
կանոն, զբաղվում են մարդասիրական բնույթի խնդիրների լուծմամբ՝ լրացնելով պետական 
ֆինանսավորման պակասը: Այդ կազմակերպությունների մեծ մասը չի վերլուծում ծրագրերի 
արդյունավետությունը և շուկայական գործիքներ չի կիրառում. դրանց աշխատակիցները 
երբեմն որոշումներն ընդունում են ոչ թե ողջամիտ նկատառումների, այլ զգացմունքների 
հիման վրա: Մենք եզրահանգեցինք, որ բարեգործության զանազան ձևերի մեջ առավել 
արդյունավետն այն է, որը հիմք է դնում երկարաժամկետ առաջանցիկ զարգացման համար:

Նոր մոտեցումներ կայուն զարգացմանը
Վենչուրային բարերարությունը միավորում է վենչուրային բիզնեսի ու բարեգործության 

մեթոդները՝ ֆինանսական գործիքների օգնությամբ ձեռնարկելով զարգացման այնպիսի 
ծրագրեր, որոնք բարելավում են մարդկանց կյանքը: Վենչուրային բարերարությունը, 
լինելով սոցիալական ձեռնարկատիրության փիլիսոփայության ազգակից, սոցիալական 
ազդեցություն ունեցող կամ հանրօգուտ ներդրումների (impact investment) տարրերից 
մեկն է: Զարգացման ծրագրերում ավանդական ֆինանսների մասնակցության այս նոր 
ձևը վերջին տարիներին արագորեն ընդլայնվում է (impact investing եզրը ի հայտ է եկել 
ընդամենը 2007 թվականին): Աճում է սոցիալական ձեռնարկատերերի, վենչուրային 
բարեգործների, գլոբալ HNWI-ների թիվը, որոնք impact investing-ը կիրառում են որպես 
ավանդական կապիտալը սոցիալական կապիտալի վերածելու գործիք: Ըստ տվյալների, 
որոնք բերված են 2017 թվականին Global Impact Investing Network-ի հրապարակած 
ամփոփիչ ակնարկում, հետազոտության մեջ ընդգրկված 208 հանրօգուտ ներդրողների 
կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների հանրագումարը կազմում է 114 միլիարդ դոլար:  
2013–2015 թվականներին տվյալ հատվածում ակտիվների ծավալն աճել է տարեկան 18 
տոկոսով115: 

Սոցիալական ազդեցություն ունեցող ներդրումը լիովին շուկայական գործիք է, որը 
կարող է ունենալ փոխառության կամ բաժնեմասային կապիտալի տեսք և ենթադրում է 
ներդրվող միջոցների վերադարձ:

Միջազգային զարգացման տարածքում այսօր գոյություն ունեն որոշակի արգելքներ, 
որոնք խոչընդոտում են այս կարգի ներդրումների շուկայի ընդլայնումը։ Նախևառաջ, 
պակասում են հանրօգուտ ներդրողների համար մշակված, հստակ և պլանավորման 
երկարաժամկետ հորիզոն ունեցող նախաձեռնությունները։ Երկրորդ՝ չկա նման 
ծրագրերի արդյունքների գնահատման թափանցիկ և բոլորի կողմից ընդունված մեթոդ, 

115 The Global Impact Investing Network: How big is the impact investing market? URL: https://thegiin.org/
impact-investing/need-toknow/#how-big-is-the-impact-investing-market (հղումը կատարվել է 28.02.2017). 
Նույն տեղում:
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ինչպես չկա նաև հստակ պատկերացում ֆինանսական եկամտաբերության և այդ 
ծրագրերով ստեղծվող սոցիալական բարիքի միջև ցանկալի հավասարակշռության 
մասին։ Երրորդ՝ նախաձեռնություններից շատերը ենթադրում են մասնավոր հատվածի 
փոխգործակցություն պետական ու միջազգային ավանդական ինստիտուտների հետ, 
սակայն նման համագործակցության օպտիմալ մոդելներ առայժմ չեն կառուցվել և 
ինստիտուցիոնալ տեսք չեն ստացել:

Մենք կասկած չունենք, որ մոտակա տարիներին կհաջողվի հաղթահարել այդ բոլոր 
խոչընդոտները: Ինչպես նշում են մի շարք փորձագետներ, այժմ նոր դերակատարներն 
ուշադրությամբ ուսումնասիրում են սոցիալական ազդեցություն ունեցող ներդրումների 
հնարավորությունները: ՄԱԿ-ի առաջադրած կայուն զարգացման նպատակները մոտակա 
տարիներին նախատեսում են այդ ոլորտում մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների 
ակտիվ ներգրավում, և մենք համոզված ենք, որ impact investing-ը նրանց համար կդառնա 
կարևոր ու արդյունավետ գործիք:

***

Բոլոր երկրների բնակիչները նախ և առաջ գնահատում են երկրում անհատի 
ինքնիրացման հնարավորությունների գոյությունը, բնակության հարմարավետ ու անվտանգ 
միջավայրը, որակյալ բժշկական ծառայությունների ու կրթության մատչելիությունը: 
Մարդու համար մղվող մրցակցային պայքարում հաղթելու են այն պետությունները, որոնք 
կկարողանան լավագույնս համակցել այդ երեք հայեցակետերը: Տարբեր երկրներում 
անցկացված հարցումները բացահայտել են ընդհանուր մի համաձայնություն. 2015 
թվականին ՄԱԿ-ի ձևակերպած կայուն զարգացման բոլոր 17 նպատակներին հնարավոր 
է հասնել նախ և առաջ որակյալ կրթության լայն մատչելիության պայմաններում, ընդ 
որում՝ ոչ միայն զարգացող, այլև զարգացած երկրներում: Այս գործոնն է, որ կարող է 
որոշիչ դառնալ երկրի զարգացման համար, օգնել հաղթահարելու սովը, չքավորությունը, 
գործազրկությունը, բարելավել առողջապահությունը, պայքարել շրջակա միջավայրի 
աղտոտման և բնական ռեսուրսների ոչ ողջամիտ օգտագործման դեմ: Վերջապես, այն 
թույլ կտա զգալիորեն իջեցնել օժանդակություն ստացող երկրների կախվածությունը 
միջազգային հաստատություններից և զարգացած երկրների կառավարություններից, ինչն 
իր հերթին կհանգեցնի միգրացիոն հոսքերի նվազմանը և գլոբալ անհավասարության 
կրճատմանը ժամանակակից աշխարհում, որտեղ պետությունների հազիվ մեկ երրորդն է 
կարողանում իր քաղաքացիների համար կյանքի արժանապատիվ մակարդակ ապահովել:

Եվ այսպես, ռեսուրսների սահմանափակությունն ու հասարակական վստահությունն 
աստիճանաբար կորցնող ավանդական ինստիտուտների օրակարգերն առաջացնում են 
նոր դերակատարների անհրաժեշտություն, որոնք պատրաստ կլինեն այդ ինստիտուտների 
հետ միասին մասնակցելու զարգացման ծրագրերին՝ ներդնելով ֆինանսական, մտավոր, 
մասնագիտական ռեսուրսներ և հիմնվելով ցանցային փոխներգործակցության վրա: 21-րդ 
դարում զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը լինելու է ոչ թե պետական կամ վերպետական, 
այլ մասնավոր նախաձեռնությունը: Ուստի հարկավոր է վերաիմաստավորել կարծրացած 
պետական-մասնավոր գործընկերություն (public-private partnership) հասկացությունը՝ 
զարգացման գործընկերային նախագծերում առաջին տեղում դնելով մասնավորը:
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Գոյատևում, պահպանում ու բարգավաճում

Հայերի գլխին դարեր շարունակ կախված է եղել ֆիզիկական բնաջնջման սպառնալիքը: 
Մեր ժողովուրդը սովոր է գոյատևման վիճակում ապրելուն և բարձր դիմադրողականություն 
է ձեռք բերել թշնամական միջավայրի նկատմամբ: Այդ յուրօրինակ իմունիտետն իր 
արտացոլումն է գտել հայկական մշակույթում, ավանդույթներում ու կենցաղում: Բավական 
է հիշել թեկուզ մեր կերակուրները. լավաշ, թթու լավաշ, ղավուրմա, բաստուրմա և սուջուխ, 
չորաթան, չրեր, մի խոսքով՝ բոլորը երկարաժամկետ պահեստավորման մթերքներ, որոնց 
շնորհիվ հնարավոր է երկար ժամանակ ծանր պայմաններում գոյություն պահպանել: Չի 
կարելի մոռանալ նաև մեր ավանդական կենցաղային մշակույթի ևս մեկ բաղկացուցիչ տարրի՝ 
խոտաբույսերի մասին, որոնք օգտագործվում են և՛ խոհարարության, և՛ դեղորայքների մեջ:

20-րդ դարի կեսերին մենք գոյատևման մոդուսից անցանք պահպանման մոդուսի: 
Դրան մի կողմից նպաստեցին հայերի միգրացիան մահմեդական երկրներից քրիստոնական 
երկրներ և, դրա հետևանքով, ֆիզիկական ուղղակի սպառնալիքի թուլացումը, իսկ մյուս կողմից՝ 
ազգի զարգացման համեմատաբար խաղաղ ժամանակաշրջանը: Ապրելով պահպանման 
մոդուսում՝ մենք արդեն վաղուց գրեթե ոչինչ չենք անում իրավիճակը բարելավելու համար՝ 
հարմարվելով կացութակերպի ծանոթ ձևին: Նման հարմարվողականությունն Ալեքսանդր 
Ասմոլովը կապում է կյանքի բազմազանության նվազման հետ և անվանում է simple living, 
«կյանքի պարզեցման էֆեկտ»: Այդ պարզեցման հետևանքն է դառնում սոցիալական կարգի 
արխայիկացումը և անգամ բարբարոսացումը: «Հարմարվողականության մտատիպարները, 
անվտանգության մտատիպարները բազմում են սոցիալական համակարգի, տնտեսական 
համակարգի «գահին», արգելափակում են զարգացումը», – գրում է Ասմոլովը: Հարկավոր 
է գիտակցել, որ կացութակերպի տեսակի կայունությունն ինքնին արժեք չէ: Ստատուս 
քվոյի պահպանման ձգտումը հանգեցնում է աստիճանական քայքայման:

Արդի աշխարհում հաջողության հասնում է նա, ով, Ասմոլովի խոսքով, «ընտրում 
է պրեադապտացիայի՝ փոփոխություններին պատրաստ լինելու ուղին»: Մեր գլխավոր 
հնարավորությունը մեր պրեադապտիվության մեջ է։ Հարկավոր է որպես գործողության 
ղեկավար սկզբունք ընկալել «Ալիսը Ծուռ հայելիների աշխարհում» գրքի հայտնի պատգամը. 
«Պիտի գլխապատառ վազես, որ ընդամենը մնաս նույն տեղում: Եթե ուզում ես այլ տեղում 
հայտնվել, պիտի վազես առնվազն երկու անգամ ավելի արագ»: 21-րդ դարում մենք պետք 
է պահպանման մոդուսից անցնենք բարգավաճման մոդուսին: Այս մոդուսը ենթադրում 
է ժամանակակից աշխարհի խորքային, ծավալադիտական (ստերեոսկոպիկ) ընկալում և 
բարձր նպատակների հասնելու ձգտում: Որո՞նք են մեր մրցակցային առավելությունները: 
Կկարողանա՞նք հմտորեն օգտագործել դրանք, գիտակցել մեր թույլ կողմերը և չեզոքացնել 
կամ նվազագույնի հասցնել դրանց բացասական ազդեցությունը: Ի՞նչ ճանապարհով է 
հնարավոր երկիրն ու ազգը ինտեգրել գլոբալ տարածքին, որտեղ մրցակցությունը չափազանց 
բարձր է, և այդ ընթացքում չկորցնել ազգային ինքնօրինակությունը:
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- Չէի՞ր ասի՝ էստեղից ի՞նչ ուղղությամբ գնամ:
- Նայած թե ուր ես ուզում հասնել, - պատասխանեց Կատուն:

- Չգիտեմ: Ի՞նչ տարբերություն… - ասաց Ալիսը:
- Ուրեմն ի՞նչ տարբերություն, թե ի՛նչ ուղղությամբ կգնաս, - նկատեց Կատուն:

- …Կարևորը, որ ինչ-որ տեղ հասնեմ, - բացատրեց Ալիսը:
- Անպայման կհասնես, - ասաց Կատուն, - եթե շարունակես քայլել:

Լուիս Քերոլ, «Ալիսը հրաշքների աշխարհում» 

Ոչ մի քամի համընթաց չի լինի, եթե չգիտես, թե ուր ես լողում: 

Սենեկա

Ըստ նշանավոր բևեռախույզ Ֆրիտյոֆ Նանսենի, որը կյանքի վերջին տարիներին 
Ազգերի Լիգայի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարն էր, հայ 
ժողովրդի պատմությունը գոյատևման հնարավորությունների մի անվերջ գիտափորձ 
է եղել: Մեր ընկալմամբ, այդ պատմությունը եղել է համաշխարհային թատերաբեմում 
որպես սուբյեկտ հանդես գալու, ինքնուրույն ու նշանակալի դերակատարի կարգավիճակի 
հասնելու և այն կորցնելու երկարատև հերթագայության պատմություն: Ութ դար շարունակ՝ 
Անիի թագավորության անկումից մինչև 20-րդ դարասկզբին Առաջին Հանրապետության 
ստեղծումը, հայերին չէր հաջողվում իրենց բնօրրանում՝ Հայկական լեռնաշխարհում հասնել 
ինքնիշխանության: Ավելին. վերջին հարյուրամյակներում միգրացիոն հոսքերն ուղղվել են 
ոչ թե դեպի պատմական հայրենիք, այլ այդ հայրենիքից դուրս, ինչպես եղել է Օսմանյան 
կայսրությունից փախուստի կամ Խորհրդային Հայաստան հայրենադարձության ժամանակ: 
Կորցրած անկախությունը վերադարձնելու փորձերը, որպես կանոն, ձեռնարկում էին հայոց 
վերնախավի առանձին վառ անհատները, որոնք ի զորու չէին ռեսուրսների համակարգային 
համախմբում իրականացնելու և ստիպված էին լինում ընտրելու կա՛մ արևմտամետ, կա՛մ 
ռուսամետ կողմնորոշում:

Պետք չէ, սակայն, լիովին նույնականացնել սուբյեկտ լինելն ու ինքնիշխանությունը: 
Հարկավոր է չմոռանալ, որ ազգ-միջնորդի, ազգ-թարգմանի պատմականորեն հաջողված 
դերը, նույնիսկ ինքնիշխան պետության բացակայության պայմաններում, հայերին թույլ 
տվեց համաշխարհային քաղաքակրթական գործընթացներում պահպանել սուբյեկտի 
առանձնահատուկ կարգավիճակը: 18-րդ դարի կեսերից, սակայն, հայերն աստիճանաբար 
կորցրին այդ դերը: Ընդհանուր առմամբ, կարելի է պնդել, որ արդեն չորս հարյուրամյակ՝ 
Նոր Ջուղայի առևտրականների համաշխարհային ցանցի միջուկի կազմալուծումից 
ի վեր, հայերը մնում են քաղաքակրթական փոփոխությունների ոչ թե սուբյեկտի, այլ 
օբյեկտի կարգավիճակում, ինչի հետևանքով մենք սոսկ խաղազինվոր ենք ուրիշների 
աշխարհաքաղաքական խաղատախտակի վրա:

ԱՊԱԳԱՅԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
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Ազգի ոչ ինքնուրույն վիճակն էր, որ դարձավ Ցեղասպանության գլխավոր 
նախադրյալներից մեկը, որը նրա սերունդների շղթայից պոկեց-հանեց չլրացվող մի 
օղակ և խաթարեց ժառանգական կապը, որով սնվում են բոլոր քաղաքակրթությունները: 
Ներկայումս մեզ ընկալում ենք ոչ այնքան որպես աշխարհին շատ բան տված հնագույն 
ժողովրդի հետնորդներ, որքան որպես զոհ՝ նահատակ ազգ, և ուրեմն՝ ինքներս ենք 
կայացնում մեր պատմական դատավճիռը: Նահատակ ազգը չի կարող ունենալ զարգացման 
դրական օրակարգ, որը հետաքրքրի մնացած աշխարհին. այն ընդամենը կարող է 
ուրիշներին պատմել իր ցավը: Տարօրինակ կերպով, այս անշարժ, պասիվ վիճակն 
ուղեկցվում է պատրանքային այն համոզմունքով, թե Ցեղասպանությունը մնացել է հեռավոր 
անցյալում: Չի կարելի մոռանալ, որ ատելության ցեղասպանական ծրագիրը, որն օսմանյան 
իշխանությունները սկսել էին իրականացնել 1915 թվականի ապրիլից շատ առաջ, ցայսօր 
չի սպառել իրեն. դրա արձագանքներն էին հայերի սպանդն ու վտարումը Սումգայիթից 
ու Բաքվից, Արևելյան Հայաստանի պատմությունն արմատապես խմբագրելու փորձերը, 
հակահայկական քարոզչությունն Ադրբեջանի մանկապարտեզներում ու դպրոցներում, քնած 
հայ սպայի հրեշավոր սպանությունը և նրա դահճի հերոսացումը: Այդ ատելությունը, որը 
շարունակում է սրվել, հարմար մի պահի կարող է որոշակի շրջանակների մղել հայկական 
հարցը «վերջնականապես լուծելու» ևս մեկ փորձ նախաձեռնելու:

Քառորդ դարից ավելի է, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունն անկախ ազգային 
պետություն է, սակայն այդպես էլ համաշխարհային գործընթացների սուբյեկտ չի դարձել: 
Այսօր էլ Հայաստանն ընդունակ չէ ինքնուրույն պաշտպանվելու հնարավոր համակարգային 
ագրեսիայից, ընդունակ չէ անգամ գոյության արժանապատիվ պայմաններ ստեղծելու իր 
քաղաքացիների համար: Մենք դարձյալ, ինչպես հարյուր տարի առաջ, ապավինում ենք 
ինչ-որ մեկի հովանավորությանը՝ դրանով իսկ ընկնելով վտանգավոր ինքնախաբեության 
մեջ, ինչը հոգու խորքում քաջ գիտակցում են մտածող բոլոր հայերը: Մեր նախնիների 
հարյուրամյակներ շարունակ երազած անկախության քսանյոթ տարիները Հայաստանը 
չդարձրին այնպիսի երկիր, որն ունակ լիներ արտագաղթելուց հետ պահելու իր երիտասարդ 
ու տաղանդավոր քաղաքացիներին: Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը 
2017թ. սեպտեմբերին ասել է. «Հայաստանը զբոսավայր չէ, Հայաստանը բիզնեսի 
շուկա չէ, Հայաստանը անցագիր չէ: Վա՜յ մեզի, եթե միայն այսպես պիտի մոտենանք 
Հայաստանին»116: Նա ստույգ բնութագիր է տվել սպառողական այն մոտեցմանը, որն առկա 
է անկախության՝ որպես վարձավճար կորզելու աղբյուրի նկատմամբ: Եթե իրավիճակը 
չփոխվի, մեծ է հավանականությունը, որ 2041 թվականին անկախության 50-ամյակը նշելու 
կարիք չլինի: Անկանխատեսելի է նաև Արցախի ճակատագիրը, որի ազատության համար 
այդքան արյուն է հեղվել: 2041 թվականին մեր սերունդը կլինի 65-75 տարեկան: Չէինք 
ցանկանա կյանքի մայրամուտն ապրել զղջման ու մեղքի զգացումով:

Որոշ (ոչ լիովին հուսալի) տվյալներով, այսօր աշխարհում կա մոտ 10 միլիոն հայ, 
որոնք ապրում են հարյուրից ավելի երկրներում: Ի՞նչն է մեզ միավորում: Այս հարցին 
դժվար է միանշանակ ու սպառիչ պատասխան տալ: Հստակ է սակայն, որ մասնատված 
ազգը եթե չունենա ապագայի ընդհանուր, ընդ որում՝ լավատեսական տեսլական, ապա 

116 Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի ելույթը «Հայաստան-Սփյուռք» համաժողովին, 
2017 թ. սեպտեմբեր: 
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մեր միասնության որևէ բաղկացուցիչ տարր ժամանակի ընթացքում դատապարտված 
կլինի ոչնչացման:

Այսօրվա հայերին ոչ մի կերպ չի կարելի համարել համաշխարհային ցանցի ազգ. դրա 
համար իրական հիմքեր չկան: Հայ ժողովրդի անվտանգ գոյության և նրա հեռանկարային 
զարգացման հարցը լրջորեն բարձրացնելու համար հարկավոր է նախ և առաջ վերջ տալ մեր 
գիտակցության մեջ Հայաստանի քաղաքացիների և սփյուռքի հայերի տարանջատմանը: 
Խորհրդային Միության ժամանակներից ի վեր սփյուռքը դիտում ենք սոսկ իբրև պատմական 
հողի վրա ապրող ցեղակիցներին բարեգործական օգնություն տրամադրող աղբյուրի: Նույն 
պատկերն ենք տեսնում նաև այսօր: Այստեղից էլ գալիս է սփյուռքահայերին համակած 
մեկուսացվածության, հուսախաբության ու ապակողմնորոշվածության արմատացած 
զգացողությունը: Նրանք ավելի ու ավելի հաճախ են անտարբերություն զգում թե՛ Հայաստանի 
և թե՛ հայ ժողովրդի ընդհանուր ճակատագրի նկատմամբ, և այդ անմասն վերաբերմունքը 
ուղիղ ճանապարհ է հարթում դեպի նրանց լիակատար ուծացում ու անհետացում:

Հայոց ազգի ներքին ճգնաժամը, որը բնութագրել ենք գրքի երկրորդ և մասամբ 
երրորդ գլուխներում, վերջին ժամանակներում խորանում է աշխարհակարգի ընդհանուր 
ճգնաժամով և նոր իրականության սկզբնավորմամբ, որն այսօր դժվար թե որևէ մեկն ունակ 
լինի պատշաճորեն նկարագրելու: Մենք ապրում ենք իդեալական փոթորկի՝ բացասական 
բազմաթիվ տարամետ գործընթացների պայմաններում, որոնք բազմապատիկության 
հրեշավոր արդյունք են առաջացնում, և որը չտեսնված ուժով սասանում է ծանոթ 
աշխարհակարգը: Նման բարդ իրավիճակում քաղաքական գործիչները հակված են 
տրվելու պարզ որոշումների գայթակղությանը, ինչը հաճախ վերածվում է ժողովրդահաճո 
կարգախոսների չարաշահման, ազգայնականության և մեկուսապաշտության խթանման, 
լավ ծանոթ ու հասկանալի անցյալի վկայակոչման (հմմտ. Make America Great Again 
կարգախոսը ԱՄՆ-ում, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի և տիեզերքի 
նվաճման նշանակության անվերջ շեշտադրումը Ռուսաստանում և այլն): Անորոշ ապագայի 
նկատմամբ վախը կաթվածահար է անում համակարգային երկարաժամկետ որոշումներ 
որոնելու կամքը, խանգարում է պատասխանատվություն ստանձնելուն:

«Խարխափելով մոլորակը պատած մառախուղի մեջ՝ մարդիկ, որոնց վիճակված էր 
ապրել քսաներորդ դարի վերջին, վստահ էին միայն մեկ բանում. պատմական դարաշրջան 
է ավարտվել: Գործնականում ուրիշ ոչինչ չգիտեին»117: Վախը, որի մասին խոսում ենք, 
ծնում է ծայրահեղ հակադիր արձագանքներ: Մարդկանց մեծամասնությանը բնորոշ է 
կայունության ձգտումը. անգամ դժգոհ լինելով կյանքի ցածր որակից՝ նրանք պատրաստ 
են հանդուրժելու և ոչինչ չփոխելու՝ կառչելով անցյալից, գոյության ծանոթ ձևերից: 
Սարսափով գիտակցելով, որ չի հաջողվելու այդ ձևերը պահպանել՝ նրանք հակվում են 
ինքնամեկուսացման, այսպես ասած՝ «ներքին վտարանդիության» կամ առկա իրավիճակին 
պասիվորեն հարմարվելու: Աննշան փոքրամասնությունն է միայն, որ գիտակցաբար 
գնում է փոփոխություններին ընդառաջ՝ ընտրելով ոչ թե հարմարումը (ադապտացիան), 
այլ վերահարմարումը (պրեադապտացիան): Այդ ընտրությունն իր հերթին ենթադրում 

117 Хобсбаум, Эрик. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914 – 1991. – М.: Независимая газета, 
2004.
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է ուղեբաժան: Այն մարդու համար, որը փորձում է իր կյանքի ռազմավարությունը 
համապատասխանեցնել ապագայի կանխագործմանը, մոտակա ու ակնհայտ ուղին 
ստեղծված իրավիճակը փոխելն է՝ գործուն մասնակցություն ունենալով հանրային կյանքին, 
կուսակցությունների պայքարին, քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության 
ինստիտուտների գործունեությանը: Կա, սակայն, այլընտրանքային ուղի՝ ավելի դժվարին 
ու երկար:

Իմ երեք կյանքերը (Ռուբեն Վարդանյան)

Իմ բախտն արտակարգ կերպով բերել է. ի տարբերություն նրանց, ում չի վիճակվել 
ապրել ցնցումների և արմատական պատմական փոփոխությունների ժամանակներում, 
կյանքիս շուրջ հինգ տասնամյակների ընթացքում ես ապրել եմ երեք տարբեր կյանք:

Առաջինը կյանքն էր Խորհրդային Միությունում: Երիտասարդ ժամանակ 
հաջողությամբ տեղ զբաղեցրի գերիշխող մոդելում. քաղտնտեսություն ուսումնասիրեցի, 
գերազանցիկ էի, կոմերիտական առաջնորդ, իսկ հետո դարձա կոմունիստ: Ընդունեցի 
ժամանակի խաղի կանոնները և, հույսս դնելով չինական նմուշի բարեփոխումների 
վրա, փորձում էի այդ կանոնների շրջանակում այժմեականացնել հին համակարգը, 
քանի որ հասկանում էի, թե ինչպես է աշխատում, որոնք են դրա թույլ կողմերը, ինչ է 
հնարավոր ու անհրաժեշտ փոխել դրա ներսում:

Երկրորդ կյանքս ապրեցի ԽՍՀՄ փլուզման ժամանակահատվածում: Ես ու 
գործընկերներս այդ ժամանակ փաստորեն հայտնվեցինք մեկնարկային վիճակում, որը 
հարկադրված էինք սկսելու ավերված կայսրության փլատակների վրա: Բարեբախտաբար, 
ունեինք կողմնորոշիչներ՝ համաշխարհային առաջավոր փորձն ու գործը: Այսպիսով, 
եթե առաջին դեպքում խոսքն այնպիսի բարեփոխումների մասին էր, որոնք նման 
էին հին տունը վերանորոգելուն, ապա երկրորդում այն վերաբերում էր նոր տուն 
կառուցելուն, սակայն պատրաստի գծագրերով, որոնք կերպափոխվում էին տեղական 
առանձնահատկություններին համապատասխան: Մենք օգտագործում էինք ուրիշի 
փորձը, սակայն ստեղծում էինք մեզ համար նոր տնտեսական ու սոցիալական 
համակարգ: 

   Երրորդ՝ այսօրվա կյանքս անցնում է իդեալական փոթորկի իրավիճակում: 
Ես գիտակցում եմ, որ ներկա պահին ոչ ոք չի կարող առաջարկել գլոբալ ու տեղային 
բարդ խնդիրների պատրաստի ու համակողմանի լուծումներ: Մենք պետք է ոչ թե 
պարզապես կառուցենք նոր տունը, այլև ինքներս հայտնագործենք դրա կառուցվածքը, 
ստեղծենք նախագծային փաստաթղթեր, աշխատանքների պլան և այլն: Ես ջանում եմ 
ղեկավարվել անձնական փորձով, որում եղել են և՛ հաջողություններ, և՛ սխալներ, ինչպես 
նաև պատմական գործընթացների ցիկլայնության մասին պատկերացումներով. այն 
ամենը, ինչ տեղի է ունենում այսօր, մարդկությունն այս կամ այն ձևով արդեն վերապրել 
է, և պարույրի հերթական պտույտի ժամանակ այդ գիտելիքները մեզ անհրաժեշտ 
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են՝ նոր լուծումներ գտնելու համար: Դա է պատճառը, որ ինձ համար ընտրել եմ 
գլոբալ վենչուրային բարերարի, սոցիալական ներդրողի և ձեռնարկատիրոջ ուղին. 
ես նպաստում եմ տեղական խնդիրների լուծմանը համաշխարհային համատեքստում 
և այդ նպատակով մշտապես զբաղվում եմ նոր ճեղքումնային նախաձեռնությունների 
որոնումներով:

Ես ունեմ ապագայի որոշակի տեսլական, և իմ այսօրվա գործողություններում 
ոգեշնչվում եմ հենց այդ տեսլականով: Ինչ-որ իմաստով ես «արտագաղթել եմ 
ապագա» և արդեն աշխատում եմ այնտեղ՝ հուսալով, որ իրականության ձևավորվող 
հատվածները փոխադարձ ձգողականության շնորհիվ կմիավորվեն, կվերաճեն 
նոր համակարգի և իրավիճակը կկառավարեն գոյություն ունեցող մեթոդներից 
ավելի արդյունավետորեն՝ նպատակ ունենալով աստիճանաբար բարելավելու առկա 
տնտեսական, սոցիալական, իրավական պայմանները: Սա է իմ մոտեցման սկզբունքային 
տարբերությունը: Ես ուսումնասիրում եմ անցյալը, նայում եմ դեպի ապագան, իսկ հետո, 
ասես հայտնվելով անցյալի վերլուծության ու ապագայի տեսլականի խաչուղում, որոնում 
եմ գործողությունների առավել արդյունավետ ձևը ներկայում: Ընդ որում, ելնում եմ 
նրանից, որ այսօրվա աշխարհում ամեն բան փոխկապակցված ու փոխպայմանավորված 
է, ուստի որքան էլ ջանանք փոխել իրավիճակն առանձին վերցրած պետության 
ներսում կամ առանձին վերցրած ազգի կյանքում, վաղ թե ուշ հարկադրված ենք լինելու 
հաշվի առնել համաշխարհային համատեքստը և միջազգային համագործակցության 
անհրաժեշտությունը:

Պետք է հիշենք, որ պատմությունը ցիկլային է, և այսօրվա գերտերությունները, 
ինչպես երբեմնի հզոր Բյուզանդիան ու Պարսկաստանը, կարող են վերանալ երկրի 
երեսից: Մարդկությունն ապահովագրված չէ նաև համաշխարհային համաճարակներից, 
գերգնաճից (հիպերինֆլ յացիայից) ու պատերազմներից: Ժամանակն այսօր ավելի 
արագ է հոսում, աշխարհը փոխվում է անհավանական արագությամբ: Ո՞ր ուղղությամբ 
կշարժվեն Հյուսիսային Կովկասի ու Ռուսաստանի հարավի հարյուր հազարավոր հայերը 
սոցիալական ցնցումների պարագայում, որոնց նախապայմանները հասունանում են 
արդեն ավելի քան մեկ տասնամյակ: Դեպի ո՞ւր կգնան Կալիֆորնիայի բազմահազար 
հայերը, ասենք, աղետալի երկրաշարժի դեպքում: Մեր շեմին շարունակվում է տևական 
ռազմական հակամարտությունը, որը կարող է վերաճել լայնածավալ պատերազմի Մերձավոր 
Արևելքում: Այդ դեպքում որտե՞ղ ապաստան կգտնեն Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի, Լիբանանի, 
Թուրքիայի տասնյակ հազարավոր հայերը: Լրջագույն մտահոգություն է հարուցում նաև 
հայերի վիճակը բուն Հայաստանում, որը ծայրահեղ պայթյունավտանգ տարածաշրջանում 
շարունակում է մնալ աշխարհաքաղաքական խաղերի առարկա և ունակ չէ սեփական 
ուժերով ապահովելու իր քաղաքացիների ու հայրենադարձների անվտանգությունը:

Մենք մարգարեներ չենք, սակայն գիտենք, որ արհավիրքը կարող է վրա հասնել որևէ 
պահի, և որ տապանը պետք է կառուցել մինչև ջրհեղեղը: Այդ տապանի կառուցվածքն ու 
ձևն այս պահին մեզ հայտնի չեն, դրանք դեռ հարկավոր է ընտրել: Ընդ որում, վատ չէր լինի 
պահեստային տարբերակներ ունենալ, և երբ իրադարձությունների ընթացքը վտանգավոր 
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ուղիով գնա, պատրաստ լինել ըստ իրավիճակի գործելու՝ արագ, ճկուն և, որ հատկապես 
կարևոր է, ինքնուրույնաբար՝ իրացնելով մեր սուբյեկտայնությունը: Մենք փախչելու 
տեղ չունենք, մեզ ոչ ոք չի պաշտպանի, մենք իրավունք չունենք նստել-սպասելու՝ մինչև 
հերթական անգամ մեր ճակատագիրն ուրիշները որոշեն մեր փոխարեն. այդպես արդեն 
պատահել է բազմիցս, և մենք լավ գիտենք այն գինը, որ ստիպված ենք եղել վճարելու: 
Այո, մենք փոքր ժողովուրդ ենք, բայց իդեալական փոթորկի ժամանակ փրկվում է ոչ թե 
ուժեղագույնը, այլ առավել պրեադապտացվածը. ունակություն, որը պայմանավորված չէ 
ո՛չ քանակով, ո՛չ մեկ շնչին ընկնող համախառն ազգային եկամտի ծավալով:

Մեր օրերում փոփոխվող աշխարհակարգը եզակի, հայերիս պատմության մեջ գուցեև 
վերջին հնարավորությունն է ընձեռում մեզ՝ նորովի սահմանելու մեր դերն ու տեղը աշխարհի 
ժողովուրդների մեջ: 21-րդ դարը կարող է դառնալ մե՛ր դարը, եթե համախմբենք ազգի 
մտավոր և նյութական բոլոր ռեսուրսները, համարձակություն ունենանք սպանելու մեր 
ներսի հրեշին, իրատեսորեն ու  կառուցողականորեն օգտագործենք կապը մեր արմատների 
հետ, նորովի արժեվորենք մեր ընդհանրության հիմքերը, հնարավորություններ ստեղծենք 
մեր ազգային էության այն լավագույն հատկանիշների մարմնավորման համար, որոնց 
շնորհիվ պահպանվել ենք դարերում: Մատների վրա կարելի է հաշվել այն զարգացող 
երկրները, որոնք պատմական ոչ վաղ անցյալում ունեցել են գիտական, տեխնոլոգիական, 
արտադրական, ենթակառուցվածքային ու մշակութային լուրջ ներուժ, որն այդ երկրների 
քաղաքացիներին թույլ է տվել բարենպաստ պայմաններում կենսական ու աշխատանքային 
փորձառություն կուտակել: Մինչդեռ մեր հավաքական հիշողությունն այսօր էլ պահպանում 
է այն ժամանակների հուշը, երբ Հայաստանը բուռն ծաղկում էր ապրում տնտեսության, 
գիտության, մշակույթի բոլոր ոլորտներում: Այս գործոնը մեծ նշանակություն ունի, և չնայած 
վերջին քառորդ դարում մեր կորուստները շատ են եղել, կարևորն այն է, որ ստիպված չենք 
լինի սկսելու նոր պատմություն գրել մաքուր էջի վրա: Կարելի է հուսալ, որ կրկին ծաղկման 
հասնելու հայերի հնարավորությունները բավականին մեծ են. ընդամենը հարկավոր է 
գրագետ կերպով տնօրինել առավելությունները և դասեր քաղել սեփական սխալներից:

Մենք ու մեր գործընկերը մի երազանք ունենք. ճանապարհ հարթել մասնատված 
ազգի միավորման և 21-րդ դարում համաշխարհային ցանցի սկզբունքի վերածնման համար: 
Այստեղից էլ՝ Հայաստանի ու սփյուռքի զարգացման նկատմամբ որոշակի մոտեցումը, 
ինչպես նաև մի շարք նախաձեռնություններ, որոնք պիտի մեր երազանքը կյանքի կոչելուն 
ծառայեն: Այստեղ ուզում ենք անել մի կարևոր վերապահում. հետագայում՝ ամբողջ 5-րդ 
գլխում, «մենք» և «մեր» ասելով հեղինակներն ի նկատի ունեն Նուբար Աֆեյանին և Ռուբեն 
Վարդանյանին, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ներգրավված են եղել այդ գլխում հիշատակված 
ծրագրերի ստեղծմանն ու իրականացմանը:

Think to Connect! Think to Create! Think to Act!

Միավորման միջոցով՝ դեպի համատեղ ստեղծագործական գործունեություն: Այսպես 
կարելի է արտահայտել այս ենթաբաժնի վերնագրի երեք կոչերի ընդհանուր իմաստը: 
Մեր ազգը համաշխարհային է ու շարժունակ, այն չի տեղավորվում ազգային պետության 
ու սփյուռքյան ավանդական համայնքների սահմաններում: Սովորական հիերարխիկ 
հաստատությունները չեն կարող լուծել ազգի միավորման հիմնախնդիրն ու ճանապարհ 
բացել դեպի բարգավաճում: Դրանց շրջանակներում անհնար է ճեղքումնային զարգացման 
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մեխանիզմների ամբողջական ընկալում մշակել, անհրաժեշտ ռեսուրսային հիմք ստեղծելու 
հնարավորություն ստանալ և համապատասխան մանդատ ապահովել: Մինչդեռ մեր առջև 
ծառացած խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է աննախադեպ մտավոր, մասնագիտական 
ու նյութական ռեսուրսների համախմբում, ինչն իրագործելի է բացառապես բազմակողմ 
փոխգործակցության նոր ձևաչափերում: Գոյություն ունեցող հաստատությունները, որոնք 
ղեկավարվում են գծային տրամաբանությամբ ու թունելային մտածողությամբ, վատ են 
հարմարեցված համակարգային այն փոփոխություններին արձագանքելու համար, որոնց 
բախվում է մարդկությունը 21-րդ դարում: Աշխարհի նոր վիճակը մենք դիտարկում ենք քաոսի 
տեսության տեսանկյունից: Համակարգային քաոսը խառնաշփոթ չէ. այն ունի ելակետային 
տվյալներով պայմանավորված իր օրինաչափությունները, պատճառահետևանքային իր 
կապերը: Բացի դրանից, համակարգված քաոսում քողարկված են ինքնակազմակերպման 
հնարավորություններ: Այս պայմաններում պետք է համախմբման նոր ձևեր որոնենք և 
միասին ընթանանք դեպի ստեղծագործական համաձայնեցված ծրագրերը և ապա դրանք 
համատեղ ուժերով իրագործենք:

Think to Connect. Ցանցային սկզբունքներ
Համակարգային քաոսի պայմաններում հենակետ է դառնում ցանցային 

համագործակցությունը միմյանց վստահող մարդկանց միջև, որոնք թունելային մտածողություն 
չունեն և ընդունակ են միավորելու այն, ինչը չէր կարող միավորվել նախկինում: Մեր կարծիքով, 
միայն այդ տեսակի փոխգործակցությունը կարող է հաջողությամբ լուծել ժամանակակից 
գլոբալ և տեղային հիմնախնդիրները: Ցանցերը գոյություն են ունեցել մարդկության 
պատմության ողջ ընթացքում, և հայերի համար, ինչպես հիշում ենք գրքի առաջին գլխից, 
համատեղ գործունեության այդ ձևը միանգամայն բնական է: Կարելի է ասել, որ հիմա 
էլ մեզանից յուրաքանչյուրը կյանքի ընթացքում ստեղծում և ընդլայնում է իր անձնական 
ցանցը: Ցանցերի բնույթն ու գործառնության մեխանիզմները հատկապես հրատապ են 
համակարգային քաոսի և ավանդական հիերարխիկ ինստիտուտների նկատմամբ հավատի 
կորստյան պայմաններում: Մենք կարծում ենք, որ հատկապես վստահությունը, ինչպես 
նաև պատվախնդիր ազնվությունը և կառավարման ու համագործակցության ընդունված ոչ 
ձևական կանոնների պահպանումը (բնականաբար, որոշումների կայացման ու իրավական 
կարգավորման գրագետ կառուցված, այսինքն՝ ինստիտուցիոնալ ձևակերպում ստացած 
համակարգի զուգակցությամբ) պետք է ապահովեն որակյալ փոխգործակցություն, որը 
բնորոշ չէ կոշտ հիերարխիային:

Ցեղասպանության հիշողությունն ունի վիթխարի զգացմունքային ներգործություն, 
ուստիև՝ անհերքելի միավորող ուժ, սակայն ազգի ցիրուցան բեկորները մերձեցնելու դրական 
խթաններ չի պարունակում: Ինչ վերաբերում է ժամանակակից հայությանը, կցանկանայինք 
հենվել առավելագույն ներառականության սկզբունքի վրա: Մենք սահմանազատում չենք 
մտցնում արյան, լեզվի, դավանանքի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության 
հիմունքներով և համարում ենք, որ հայ լինելն այսօր առաջին հերթին ազատ ինքնորոշում 
է, այն մարդու գիտակցված ընտրությունը, որը պատրաստ է ինքն իրեն կապելու ազգի 
հետ և մտածողությամբ դուրս ելնելու մասնավոր շահերի նեղ սահմաններից։ Մասնատված 
հայության միավորման սկիզբը, ըստ մեր համոզման, կարող է դրվել այնպիսի մարդկանց 
համատեղ գործունեությամբ, որոնք ձգտում են կենսագործել ապագայի իրենց ընդհանուր 
տեսլականը։
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«Think to Connect!» կարգախոսը ենթադրում է, որ մարդիկ, որոնք պատրաստ են 
մասնակցելու ազգի՝ որպես համաշխարհային ցանցային կառույցի վերածնմանը, պետք 
է գիտակցեն, որ մեզ չի հաջողվի հասնել բարօրության՝ նախ միմյանցից, ապա նաև 
աշխարհից մեկուսացվածության պայմաններում: Որպես միջազգային կապող տարր 
մասնակիորեն կորսված պատմական մեր դերը կրկին հրատապ է ու պահանջված: 
Հարկավոր է հասկանալ, որ գործելով ի շահ մարդկության՝ մենք այսօր գործում ենք ի շահ 
հայ ժողովրդի, և ընդհակառակը՝ մոռանալով աշխարհին մեր պատկանելության մասին՝ 
սահմանափակում ենք սեփական զարգացումը:

Մարդկանց մեծամասնությունն այսօր պատրաստ չէ բավարարվելու բարեկեցության 
մասին ընդունված սպառողական պատկերացումներով: Ժամանակակից մարդն ուզում 
է ապրել կյանքի զգացմունքային հագեցվածությունը: Դրա համար անհրաժեշտ են 
հարմարավետ ու անվտանգ միջավայրում մասնագիտական ինքնիրացում, առողջապահական 
և կրթական մատչելի համակարգեր, ինչպես նաև վստահության մթնոլորտ: Մեր կարծիքով, 
ազգի բարգավաճման համար, որտեղ էլ ապրեն նրա ներկայացուցիչները, հարկավոր է 
մի քանի տարրերի զուգորդում. բարեկեցության աճ, բնակության ներդաշնակ միջավայր, 
մշակութային բարձր զարգացում և ինքնության ամրապնդում: Այս տարրերից որևէ մեկը 
չի կարող գերիշխել, արհեստականորեն ապահովվել մյուսների հաշվին. առանց դրանց 
ներդաշնակ հավասարակշռության մեր երազանքի իրականացումն անհնար է: 

Անցյալում մեր ազգի զարգացմանն ու բարգավաճմանը նպաստում էր նրա 
գործունեության հիրավի համաշխարհային ընդգրկումը: Այսօր հայերն ապրում են աշխարհի 
հարյուրից ավելի երկրներում: Ցանցային համագործակցությունը հաշվի չի նստում 
պետական սահմանների հետ, և կուզենայինք հանուն ընդհանուր նպատակի միավորել այն 
մարդկանց, որոնք պատրաստ են մտածելու և գործելու աշխարհագրական պատնեշներից 
վեր ու տարածքային կոշտ կապերից դուրս: Մենք կարող ենք լինել ռուսաստանցի կամ 
ամերիկացի, արգենտինացի կամ ֆրանսիացի, սակայն հոգով հայ ենք մնում. դրա մեջ 
են մեր ուժն ու հարստությունը, մեր եզակի գլոբալությունը։ Հիշենք Վիլյամ Սարոյանի 
խոսքը. «Ես հայ չեմ, ես ամերիկացի եմ: Ճշմարտությունն այն է, որ ես թե՛ երկուսն եմ և թե՛ 
ոչ մեկը: Ես սիրում եմ և՛ Հայաստանը, և՛ Ամերիկան ու պատկանում եմ երկուսին էլ, բայց 
ես ընդամենը երկրագնդի բնակիչ եմ, ինչպես նաեւ դուք՝ անկախ նրանից, թե ով եք։ Ես 
փորձել եմ մոռանալ Հայաստանը, բայց չեմ կարողացել»: 

Think to Create. Խարսխային ծրագրեր
Հասնելու-առաջ անցնելու և ընդօրինակելու ձգտումն ի սկզբանե պակասավոր, մեզ 

հավերժ հետամնացության դատապարտող մոտեցում է: Մեզ անհրաժեշտ է որակական 
ոստյուն, իսկ դա կարելի է իրականացնել միայն թունելային մտածողություն չունեցող 
մարդկանց շնորհիվ: Այդպիսի մարդիկ, մտնելով փոխգործակցության մեջ՝ ընդունակ 
են կազմելու այնպիսի հատուկ ծրագրեր, որոնք ամենաանակնկալ կերպով փոխում են 
հասարակական զարգացման ծանոթ պատկերը, երկրի ու ազգի զարգացման մեջ իսկական 
բեկման հիմք են դառնում և, ինչը հատկապես կարևոր է, դեպի իրենց են ձգում ուրիշներին: 
Խարսխային այդ ծրագրերով գործարկվում է արդյունավետ փոփոխությունների շղթան: Մենք 
այնքան հարուստ չենք, որ փոշիացնենք մեր սահմանափակ ռեսուրսները. երկրին, ազգին ու 
առհասարակ աշխարհին օգտակար և երկրագնդի տարբեր կետերում իրականացվող փայլուն 
ու հանդուգն բազմանպատակ ծրագրերն են, որ, իրենց ամբողջությամբ բազմապատիկ 
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ազդեցություն թողնելով, կարող են միավորել և՛ բաժան-բաժան հայությանը, և՛ այլ ազգերի 
մարդկանց, որոնց հրապուրում են թարմ գաղափարները։ Դեպի ապագա այդ չտրորված 
ուղին մեզ ներկայանում է որպես առավել հեռանկարային:

Ցանցային կառուցվածքը որպես փոխշահավետ գաղափարների աղբյուր

Մեզ համար սկզբունքորեն կարևոր է, որ մեր խարսխային ծրագրերի շահառուներ 
լինեն ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի, այլև ուրիշ երկրների քաղաքացիներ:

Ակնառու օրինակ կարող է դառնալ ԹՈԻՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների 
կենտրոնը: Արտադպրոցական կրթության այս հաստատությունը 2011 թվականին 
Երևանում հիմնել է հայկական ծագում ունեցող ամերիկացի ձեռնարկատեր Սեմ 
Սիմոնյանը: Կենտրոնում 12-18 տարեկան երեխաներին դասավանդում են ՏՏ 
ոլորտին առնչվող առարկաներ՝ կիրառելով ուսուցման նորագույն մեթոդներ: Այսօրվա 
դրությամբ, անիմացիայի, համակարգչային խաղերի մշակման, վեբ-դիզայնի և 
զանգվածային տեղեկատվության թվային միջոցների չորս ուղղություններով ԹՈԻՄՈ-
ում պատրաստություն է ստացել ավելի քան 12 հազար երեխա:

2013 թվականին ԹՈԻՄՈ-ն, Հայաստանի կենտրոնական բանկի աջակցությամբ, 
ուսումնական ծրագիր է բացել Դիլիջանում: 2015 թվականի մայիսին Հայ ընդհանուր 
բարեգործական միության (AGBU) գործընկերությամբ ԹՈԻՄՈ-ի մասնաճյուղ է 
բացվել Գյումրիում, իսկ 2015 թվականի սեպտեմբերին՝ Ստեփանակերտում (Արցախ): 
Ակնկալվում է ԹՈԻՄՈ-ի մասնաճյուղի բացում Կողբում և Մասիսում:

2016 թվականին ԹՈԻՄՈ-ն առաջին տեղն է գրավել աշխարհի նորարարական 
դպրոցների վարկանիշային աղյուսակում, որը կազմել էր ֆրանսիական «We demain» 
հանդեսը: Շուտով ԹՈԻՄՈ-ի մասնաճյուղեր կբացվեն Փարիզում ու Բեյրությում118:

Այսպիսով, կենտրոնը, որը սկզբում մտահղացվել էր որպես կրթական 
հաստատություն երիտասարդ երևանցիների համար, աստիճանաբար իր մասնաճյուղերի 
ցանցը տարածում է Հայաստանի և Արցախի մյուս քաղաքներում: Սակայն դա ամբողջը 
չէ. նախագիծը դուրս է գալիս միջազգային ասպարեզ, և շուտով դրա շահառուներ 
կդառնան երիտասարդ փարիզցիները, ըստ որում՝ ո՛չ միայն տեղի հայ համայնքի 
դեռահասները: Ահա սա՛ է մեր նպատակը. ընդհանուր հպարտության առարկայի շուրջ 
միավորել ոչ թե սոսկ սփյուռքի տարբեր համայնքների հայերին, այլև ներգրավել այլ 
ազգերի ներկայացուցիչների ևս, մեր կենտրոնում ուսուցումը դարձնել հեղինակավոր 
ու հրապուրիչ՝ նրանց մասնագիտական հետագա կարիերայի տեսանկյունից:

118 Ձեռագրի վրա աշխատանքն ավարտվել է 2018 թվականի հուլիսին։ Նույն թվականի հոկտեմբերին 
Փարիզում բացվել է ԹՈւՄՈ-ի մասնաճյուղը։ Նշումը՝ խմբագրի։
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Խարսխային ծրագրերը պահանջում են ոչ միայն զգալի և տարատեսակ ռեսուրսների՝ 
կապիտալի, մտավոր ուժերի, մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների 
կենտրոնացում, այլև բազմաթիվ այնպիսի դերակատարների ջանքերի միավորում, 
ինչպիսին են մասնավոր ներդրողները, պետությունները, միջազգային հաստատությունները, 
եկեղեցին, հասարակական կազմակերպությունները և այլն: Ընդ որում, պետք է գիտակցել, 
որ 21-րդ դարում խարսխային ծրագրերի հիմնական շարժիչ ուժը կարող է լինել միայն 
մասնավոր նախաձեռնությունը: Մնացած դերակատարները կարող են սոսկ նպաստել 
այդպիսի ծրագրերի իրականացմանը, սակայն չեն կարող լինել դրանց նախաձեռնողն ու 
առաջնորդողը, քանի որ այս կամ այն կերպ կաշկանդված են իրենց մանդատով, բյուջեով, 
ռեսուրսներով և այլն: Միայն մասնավոր անձինք կարող են ձեռնարկել իսկապես հավակնոտ, 
վճռական ու խիզախ քայլեր, որոնք կհանգեցնեն նշանակալի սոցիալ-տնտեսական 
փոխակերպումների: Մասնավոր նախաձեռնությունը չի փոխարինում պետությանը և 
զարգացման ավանդական միջազգային հաստատություններին, սակայն սովորական 
պետական-մասնավոր գործընկերությունն ավելի ու ավելի հաճախ է վերափոխվում 
մասնավոր-պետական գործընկերության, որը նոր հնարավորություններ է բացահայտում:

Խարսխային ծրագրերի իրագործման համար հարկավոր է «երկար փող»: Նման 
ծրագրերի սոցիալական արդյունքն ի հայտ է գալիս դանդաղ և ամբողջ ծավալով 
դրսևորվում է միայն 20-25 տարի անց: Միջազգային հաստատությունների (բացառությամբ 
կենսաթոշակային հիմնադրամների և ապահովագրական ընկերությունների, որոնց համար 
զարգացող երկրները մշտական հետաքրքրության առարկա չեն) կողմից առաջարկվող 
ներդրումները հիմնականում կարճ փողեր են, դրանք պետք է արդյունքի հանգեցնեն 
արագ՝ առավելագույնը տասը տարվա ընթացքում: Միայն մասնավոր նախաձեռնությունն 
է ընդունակ համակցելու ֆինանսավորման տարբեր տեսակները և, ինչը պակաս կարևոր 
չէ՝ միջոցներ ներգրավելու այնպիսի աղբյուրներից, որոնք նախկինում չեն օգտագործվել: 
Ֆինանսական միջոցների ներգրավման այդ փոփոխականությունն ու ճկունությունը թույլ է 
տալիս ընդլայնել ծրագրման հորիզոնը՝ ընդունված տասը տարուց հասցնելով մինչև քառորդ 
դարի և անգամ ավելի երկար ժամկետի: Կարևոր է նաև սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
այն ծրագրերի առանձնահատուկ բնույթը, որոնք իրենց բարդությամբ գերազանցում են 
ձեռնարկատիրական բոլոր սովորական նախագծերը. այդ ծրագրերի արդյունքներին 
կարելի է լիարժեքորեն հետևել՝ միայն հաշվի առնելով դրանց երկարաժամկետ բնույթը, 
փուլ առ փուլ:

Մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս մեր խարսխային ծրագրերի որակին: Նման 
ծրագիրը պետք է բարձր նշաձող սահմանի և ընդլայնի հնարավորի սահմանները՝ 
մարդկանց միավորելով դրա իրականացմանը մասնակցելու ընձեռած առավելությունների 
հստակ գիտակցման շուրջ և իրենց, ինչպես նաև ծրագրի մյուս շահառուներին, ներշնչելով 
հպարտության զգացում: Պակաս կարևոր չէ նաև այն հանգամանքը, որ բոլոր ծրագրերը 
լինեն փոխկապակցված՝ աստիճանաբար ամբողջանալով փոփոխությունների միասնական 
համակարգում:
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Զարգացման մեր նախաձեռնություններից յուրաքանչյուրը հետապնդում է 
սեփական նպատակներ, ունի պլանավորման սեփական հորիզոնն ու ֆինանսավորման 
սեփական աղբյուրները, սակայն, միաժամանակ, բոլոր նախաձեռնությունները 
փոխկապակցված են, և ենթադրվում է, որ միասին վերցրած պետք է առավելագույնի 
հասցնեն մեր ակնկալած սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը: Այսպես, «Ավրորա» 
նախաձեռնությունը, մարդասիրական և գիտական նպատակների հետ մեկտեղ, 
ծառայում է Հայաստանի դիրքավորմանը, միջազգային հանրության և սփյուռքի 
տաղանդավոր ներկայացուցիչների ուշադրությունը երկրի վրա սևեռելուն: «Բաց երկինք» 
ծրագրի օգնությամբ ուզում ենք երկիրը բացել առավելագույն թվով արտասահմանյան 
ավիաընկերությունների համար, բոլորին հնարավորություն տալ թռչելու Հայաստան 
և, Հայաստանի տարանցմամբ, մեծացնել զբոսաշրջիկների հոսքը: Զբոսաշրջության 
արդյունաբերության մեջ չափորոշիչների մշակումը և տեղի գործարարների համար 
ուսուցողական ծրագրերը պետք է բարձրացնեն զբոսաշրջիկներին առաջարկվող 
ապրանքների ու ծառայությունների որակը: Վերականգնված Տաթևի վանքը և «Տաթևեր» 
ճոպանուղին (խարսխային այս ծրագրի մասին հանգամանորեն կխոսենք ստորև) 
ուշագրավ զբոսաշրջային ապրանք են առաջարկում և՛ Հայաստանի քաղաքացիներին, 
և՛ երկրի հյուրերին: Ֆինանսական ենթակառուցվածքի զարգացման Ամերիաբանկ 
ծրագիրը տեղի ձեռներեցներին հնարավորություն է ընձեռում ֆինանսական միջոցներ 
ներգրավելու սեփական բիզնեսի ստեղծման ու կատարելագործման համար: 

Այլ կերպ ասած, սեփական ծրագրում, ինչպիսին Bed & Breakfast փոքրիկ 
հյուրատուն բացելու ծրագիրն է, ներդրումներ գրավելու համար ձեռնարկատերը 
պետք է ապահովի դրա շահութաբերությունն ու գրավչությունը, իսկ դրա համար 
անհրաժեշտ է մեր բոլոր ծրագրերի հաջող իրագործումը՝ «Ավրորա» մարդասիրական 
նախաձեռնությունից մինչև Տաթևի վանքի վերականգնումն ու Ամերիաբանկը (նկար 
20): Սա է զարգացման հանդեպ ամբողջական մոտեցման էությունը:

Նկար 20. Ամբողջական զարգացման օղակները

Խարսխային մեր նախագծերում կողմնորոշվում ենք դեպի շղթայական ռեակցիայի 
ներուժը, ընդ որում, բազմապատիկության էֆեկտի շնորհիվ այն բյուրապատիկ ուժեղանում 
է։ Նման նախագծերը կարծես գործի են դնում զարգացման մի ամբողջ շարք նոր ծրագրեր, 
որոնք, իրենց ամբողջությամբ, փոխում են իրականությունը։

«Ավրորա»
մարդասիրական
նախաձեռն�թյ�ն

«Բաց
երկինք»
ծրագիր

Զբոսաշրջ�թյան
և հյ�րընկալ�թյան
արդյ�նաբեր�թյան
մեջ սպասարկման

չափորոշիչներ

Սիսիան-Տաթև
տրանսպորտային
ենթակառ�ցվածք

Տաթևի
վանքի

վերականգն�մ

B&B
հյ�րանոցը
Տաթև�մ

Ամերիաբանկ
«Տաթևեր»

ծրագիր
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Բազմանպատակ մոտեցում զարգացմանը

2008 թվականին այս գրքի հեղինակներից մեկը, որ այն ժամանակ 40 տարեկան 
էր, առաջարկեց իրագործել «Տաթևի վերածնունդ» ծրագիրը: Ի սկզբանե չէինք 
ցանկանում ծրագիրը սահմանափակել վանական համալիրի վերականգնմամբ, թեև 
արդեն կային բարերարներ, որոնք պատրաստ էին միջոցներ հատկացնելու: Ծրագրվում 
էր սկզբունքորեն նոր ձեռնարկ. վանական համալիրի վերականգնմանը զուգահեռ 
մտադիր էինք նպաստել անկում ապրող տարածաշրջանի տնտեսական աճին, աջակից 
լինել շրջակա գյուղերի բնակիչներին, որակապես բարելավել ենթակառուցվածքը և 
համալիրը մատչելի դարձնել զբոսաշրջիկների համար: Ուստի որոշեցինք սկզբից ևեթ 
մեր ծրագրին տալ համալիր, բազմախնդիր, երկարաժամկետ բնույթ և այդ նպատակով 
կառուցել «Տաթևեր» ճոպանուղին: Չէինք ցանկանում հետ մնալ համաշխարհային 
լավագույն չափորոշիչներից, ուստի շինարարությունը հանձնարարեցինք շվեյցարական 
Doppelmayr/Garaventa ընկերությանը, որը տվյալ ոլորտի առաջատարն է: Փաստորեն, 
գործարկվեց վենչուրային բարերարության մեխանիզմը. շինարարության մեջ ընդգրկվում 
էին ներդրումներ, որոնք միջոցների վերադարձ չէին ենթադրում, այլ նախատեսված 
էին սոսկ տարածաշրջանում հետևողական փոփոխությունների շղթա նախաձեռնելու 
համար: «Տաթևերը» դարձավ խարսխային կետ, որը թույլ տվեց կտրուկ կերպով 
մեծացնել զբոսաշրջիկների հոսքն ու ստանալ եկամուտ, որը հատկացվում էր վանքի 
հետագա վերականգնմանը: Դրա շնորհիվ պայմաններ ստեղծվեցին պետական 
ֆինանսավորում (Համաշխարհային բանկի հատկացրած միջոցներից) ներգրավելու 
համար, որը պետք է ապահովեր տրանսպորտային ենթակառուցվածքի վերանորոգումը: 
Շուտով ստեղծվեց նաև հյուրընկալության արդյունաբերության, սննդամթերքի ու 
հուշանվերների տեղական արտադրությունը մասնավոր միջոցներով ֆինանսավորելու 
հնարավորություն: Գորիսում, Տաթևում և մերձակա գյուղերում բացվեցին շուրջ չորս 
տասնյակ B&B հյուրատներ:

Նկար 21. Փոխկապակցված ծրագրերի օրինակ. «Տաթևի վերածնունդը»



180

Ճոպանուղու շինարարությունը կամ վանքի վերականգնումն ինքնին, առանձին 
վերցրած, չէր կարող ապահովել տարածքի համալիր զարգացումը: Մենք հստակ հաշիվ 
էինք տալիս մեզ, որ միայն փոփոխությունների տարբեր գործոնների լավ կարգավորված 
փոխներգործության դեպքում է հնարավոր երկարաժամկետ սոցիալ-տնտեսական 
արդյունք ակնկալել (նկար 21):

Մեր ծրագրերը ոչ միայն «խարիսխներ» են, որոնք ելակետ են ծառայում մի ամբողջ 
շարք նախաձեռնությունների համար, այլև «փարոսներ» են, վառ կողմնորոշիչներ, որոնք 
փոխում են հասարակության մտածողականությունը (մենթալիտետը): Այդ նախագծերը 
նպատակ չեն դնում վայրկենապես բարելավելու կամ կայունացնելու իրավիճակը՝ առանց 
երկարաժամկետ հեռանկարը հաշվի առնելու: Մենք մտածում ենք, թե ինչ որոշում 
է հարկավոր ընդունել այսօր, որպեսզի 25 տարի հետո հայտնվենք այնտեղ, որտեղ 
ուզում ենք: Մեր առաջարկած զարգացման ծրագրերը հասարակության մեջ որակական 
փոփոխություններ են խթանում, ծրագրերին այս կամ այն չափով առնչվող մարդկանց մղում 
են ավելի բաց մտածողության, ընկալման կարծրատիպերի ու ոսկրացած սովորույթների 
հաղթահարման:

Think to Act. Փոխգործակցության պլատֆորմներ
Զարգացման միջազգային կազմակերպությունների մեծ մասն առաջին հերթին 

շահագրգռված է հովանավորյալ երկրներում փոփոխություններին ուղղված ծրագրերի 
ֆինանսավորման հոսքի անընդհատության պահպանմամբ, մինչդեռ մեզ հետաքրքրում են 
յուրաքանչյուր առանձին վերցրած ծրագրի արդյունքը և դրա ներդրումը երկրի ապագայում: 
Մենք կիրառում ենք աշխատանքի ճկուն ձևեր. երբեմն մեր նախագծերն իրականացնում 
ենք ինքնուրույն, երբեմն տալիս ենք արտամատակարարման (աութսորսինգի), երբեմն 
աշխատանքի մի մասը մեզ վրա ենք վերցնում, մնացածը հանձնում ենք ուրիշներին: Քանի որ 
խոսում ենք մասշտաբային և նորարարական ծրագրերի մասին, որոնց իրագործման համար 
անհրաժեշտ են առաջավոր գիտելիքներ ու փորձ, հրավիրում ենք լավագույն մասնագետների 
և վերապատրաստում մեր աշխատակազմը: Սակայն տարբեր երկրներից եկած, տարբեր 
հմտությունների ու կարողությունների տեր մասնակիցների համագործակցությունը կարող 
է արդյունավետ լինել միայն որոշակի ինստիտուցիոնալ հիմքի առկայության դեպքում, որը 
կհամապատասխանի համաշխարհային չափանիշներին, որոնք երբեմն ստիպված ենք 
լինում մշակելու ինքնուրույնաբար: Այդ հիմքը ստեղծում է պլատֆորմների հավաքակազմը: 
Պլատֆորմն իրական կամ վիրտուալ հիմք է համակարգային քաոսում փոխգործակցության 
համար, որն ապահովում է ռեսուրսների կենտրոնացումը և գործընթացների խթանումը: 
Պլատֆորմների հավաքակազմը սառցաբեկորի անտեսանելի մասն է, առանց այդ 
պլատֆորմների հնարավոր չէ գաղափարից անցնել դրա իրականացմանը: Դրանք թույլ են 
տալիս կազմակերպել և միավորել մասնակիցներին, կատարել անհրաժեշտ հաշվարկները, 
իրականացնել ընթացիկ կառավարումը և այլն: Ներկայումս ստեղծվում են տեխնոլոգիական, 
մարդասիրական, կրթական, առողջապահական, բարեգործական, ձեռնարկատիրական, 
ֆինանսական, զբոսաշրջային և ուրբանիստական պլատֆորմները, ինչպես նաև պլատֆորմ 
սոցիալական ձեռնարկատիրության համար: Ստեղծելով արդեն նախաձեռնված ծրագրերի 
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իրագործման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքը՝ պլատֆորմները միաժամանակ 
խթանում են նոր նախաձեռնությունների առաջացումը և այդպիսով ուժեղացնում են 
կուտակային ամբողջական ազդեցությունը սոցիալ-տնտեսական բնագավառում:

Պլատֆորմների կարևոր գործառույթներից է ծախքերը նվազագույնի հասցնելը: 
Միևնույն պլատֆորմի վրա կարելի է իրականացնել և՛ ծավալուն, և՛ փոքր ձևաչափի ծրագրեր, 
որոնք կարող են օգտվել արդեն իսկ գոյություն ունեցող ծառայություններից: Shared 
services սկզբունքը շոշափելի խնայողության է հանգեցնում: Շահեկան է, մասնավորապես, 
այն հանգամանքը, որ մեր պլատֆորմները կարող են կիրառվել ոչ միայն մեր մշակած 
ծրագրերում, այլև ուրիշ ծրագրերում՝ պայմանով, որ դրանց հեղինակները համախոհ 
լինեն Հայաստանի ապագայի մեր տեսլականին:

Վերջին 10 տարիներին ստեղծում ենք ընդհանուր նպատակ հետապնդող ծրագրերի 
տարածք: Բոլոր այդ ծրագրերը հիմնվում են մի քանի պլատֆորմների վրա, որոնք 
միավորվելու են սոցիալ-տնտեսական զարգացման նոր ինստիտուտում, որն օգտագործելու 
է ոչ թե ավանդական հիերարխիկ կառուցվածքը, այլ ցանցային փոխգործակցության 
սկզբունքները: Այդ ինստիտուտը փաստորեն իրենից ներկայացնելու է մասնավոր-
հասարակական գործընկերության նոր տեսակ, սահմանելու է տարբեր ոլորտների 
գաղափարախոսությունը, մեթոդաբանությունը, զարգացման ռազմավարությունները և նոր 
ձև է հաղորդելու դրանց: Ինստիտուտի շրջանակներում գոյություն ունի հիմնադրամ, որը 
զարգացման խարսխային ծրագրերի համար կազմավորում է խառը տիպի ֆինանսավորման 
կառուցվածք, ապահովում է դրանց թափանցիկության և գրավչության բարձր մակարդակը: 
Բացի դրանից, գործընկերների հետ միասին մշակում ենք նախագծերի ու ծրագրերի 
գնահատման սեփական մեթոդաբանություն, որը հընթացս փորձարկվում է: Ստեղծվող 
ինստիտուտը նպատակաուղղված է տաղանդների ներգրավմանը, ցանցային կառույցների 
կատարելագործմանը և վստահության շրջագծի ընդլայնմանը: Նրան է վերապահվում նաև 
ապագա խարսխային ծրագրերի ինկուբատորի դերը, ինչպես նաև դրանց լիակատար 
իրագործումը («Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» հիմնադրամը՝ IdeA): 
Ինստիտուտի առավել կարևոր գործառույթներից է լինելու նոր տիպի հաղորդակցությունը, 
ինչը, մեր համոզմամբ, հաջողության նշանակալի գործոն է: Այդ հաղորդակցությունը պետք 
է հիմնվի ոչ թե կարգախոսների ու կոչերի, այլ մտահղացման ծավալուն, կապակցված ու 
հանգամանալի շարադրման (storytelling) վրա՝ նպաստելով անվստահության հաղթահարմանը 
և մարդկանց ներգրավելով ընդհանուր գործի մեջ. կողմնորոշվել ոչ թե դեպի «նպատակային 
լսարանը», այլ կոնկրետ մարդը, որի հետ կարելի է երկկողմ շփում հաստատել տարբեր 
կապուղիների ու տարամակարդակ կապերի միջոցով: Շփման տևողությունն այդ դեպքում 
օրինաչափորեն աճում է, ինչն իր հերթին պահանջելու է լրացուցիչ մարդկային ու 
ֆինանսական ռեսուրսներ, բուն գործընթացի կազմակերպման նոր մոտեցումներ: 

Մեթոդները, որոնցով ոգեշնչվում է նոր ինստիտուտը, ընդհանրական են և, 
առհասարակ, կարող են կիրառվել որևէ երկրում, որևէ ընկերակցությունում, որը զարգացման 
կարիք ունի: Հուսով ենք, որ ինստիտուտը կկարողանա գտնել իր կարողությունների արագ 
ու հաջող կիրառումը գլոբալ մակարդակում, օգտակար ու արժեքավոր դերակատար 
դառնալ գոյություն ունեցող զարգացման միջազգային ինստիտուտների շարքում: Հիմքում 
դրված է գլոբալության սկզբունքը. գլոբալ գաղափարախոսությունն ու մեթոդաբանությունն 
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իրացվում են տեղային գործողություններում: Մենք ակնկալում ենք, որ նոր ինստիտուտը 
դառնալու է մի գործիք, որը թույլ է տալու աստիճանաբար, երկիր երկրի հետևից փոխել 
աշխարհը, իսկ ամբողջ հայությունը դառնալու է նորարարական մոտեցումների օրինակ. 
մոտեցումներ, որոնք, բնականաբար, պատրաստ ենք հաղորդելու մյուսներին:

Մենք առևտրային կամ բարեգործական կազմակերպություն չենք: Մենք հանրօգուտ 
ներդրողներ ենք. մեր գործունեության մեջ ձգտում ենք տնտեսական ու սոցիալական 
ուղղությունների հավասարակշռության և ստացվող եկամուտը ներդնում ենք զարգացման 
ծրագրերի մեջ: Մեր հաճախորդ-շահառուն պետությունը և այլ ինստիտուտներ չեն, 
այլ կոնկրետ մարդը, ազգը, հասարակությունը: Մեր ծրագրերը նախատեսված են 
երկարաժամկետ հեռանկարի համար, և դրանով տարբերվում ենք պետությունից 
ու միջազգային կազմակերպություններից: Դա է պատճառը, որ առանձնահատուկ 
ուշադրություն ենք հատկացնում պլատֆորմներին և ֆինանսավորում ենք դրանց ստեղծումը: 
Այդ աշխատանքը զգալի կապիտալ ներդրումներ է պահանջում, և քչերն են պատրաստ 
նման ծախսերի. բոլոր հաստատություններն ուզում են ֆինանսավորել ոչ թե պլատֆորմներ, 
այլ ծրագրեր: Սակայն, պատկերավոր ասած, տուն կառուցելուց առաջ պետք է ունենալ 
աշխատանքային փաստաթղթեր և, ուրեմն, փող հատկացնել դրանք նախապատրաստելու 
համար: Մենք ելնում ենք նրանից, որ պլատֆորմների ստեղծման ծախսերը վերջին հաշվով 
օգնելու են բազմաթիվ և բազմապիսի ծրագրերի իրականացմանը:

Սովորական ծրագրերը լեգիտիմացվում են կա՛մ «վերևից» (ասենք, պետությունը 
ճանապարհ է կառուցում), կա՛մ «ներքևից» (օրինակ, տեղի գործարարները բնակիչների 
մասնակցությամբ վերանորոգում են դպրոցը): Մասնավոր նախաձեռնությամբ առաջ մղվող 
զարգացման ծրագրերի նպատակահարմարությունը հաճախ շատ դժվար է լինում բացատրել 
ինչպես իշխանություններին, այնպես էլ տեղի հանրությանը, քանի որ այդ ծրագրերը 
անմիջականորեն չեն լուծում առօրյա կյանքի սուր ու անհետաձգելի խնդիրները: Մենք 
կարծում ենք, որ նման դեպքերում անհրաժեշտ աջակցությունը պետք է  ապահովել առավել 
բնական և առողջ ճանապարհով.խուսափել ետնաբեմերից ու գաղտնապահությունից, 
լինել լիովին թափանցիկ, մշտապես երկխոսել, հետադարձ կապ պահպանել և հաշվի 
առնել քննադատությունը: Պետական, մասնավոր, բարեգործական ինստիտուտների և 
զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ վստահության համատարած պակասի 
պայմաններում նման համաձայնեցման խնդիրն ինքնին բավականին բարդ է թվում: 
Մենք անկեղծորեն հավատում ենք, որ 21-րդ դարում զարգացման խարսխային ծրագրերի 
օրինակարգության ակունքը դառնում է հասարակության վերնախավերին, անկախ և 
ուսյալ մարդկանց մտավորական բանավեճի մեջ ներգրավելու ունակությունը՝ հանգեցնելով 
ամենաբարենպաստ որոշումների:

 Ընդ որում, հատուկ ուշադրություն ենք հատկացնում այն հանգամանքին, որ մեր 
կողմից ստեղծվող ցանցային կառույցը չապականվի, չվերածվի ավանդական հիերարխիայի՝ 
վերահսկողությունից դուրս գտնվող այն վերպետական ինստիտուտների նման, որոնց 
մասին խոսել ենք վերևում՝ նշելով, որ ժամանակի ընթացքում դրանք վերաճում են 
բյուրոկրատական հրեշների և, ինչպես ՄՕԿ-ը կամ արդեն հիշատակված ՖԻՖԱ-ն, 
դառնում են աղմկահարույց պատմությունների աղբյուր: Մեզ լրջորեն անհանգստացնում 
է նման հեռանկարը, ուստի նախապես արձանագրում ենք կառավարման և որոշումների 
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ընդունման կանոնները՝ այդ կերպ նոր ցանցն ապահովելով զսպման և հակակշիռների 
որոշակի համակարգով: 

 Օրինակարգությունն անմիջապես չի գոյանում. սա արդյունք է հաջողությամբ 
իրագործված ծրագրերի՝ ամրապնդված դրանց նախաձեռնողների ու մասնակիցների 
հեղինակությամբ, որոնք վայելում են տեղի համայնքների, միջազգային ինստիտուտների և 
սփյուռքի վստահությունն ու աջակցությունը: Մեր գործունեության մեջ երբեք չենք փորձում 
կրկնօրինակել կառավարությանը և սեփական քաղաքական ծրագիր առաջ չենք տանում: 
Կառավարության հետ աշխատում ենք գործընկերության կարգով և մեզ իրավունք ենք 
վերապահում գործող օրենսդրության սահմաններում լոբբիստական գործունեություն 
ծավալել զարգացման ոլորտի օրենսդրական նախաձեռնությունների համար: Փաստորեն, 
մենք կառուցում ենք սոցիալական բիզնես, որը բարերար ներգործություն է ունենում 
հասարակության, երկրի և ամբողջությամբ վերցրած ազգի համար: Մեր մոտեցումը 
կրում է ամբողջական ու ներդաշնակ բնույթ, քանի որ մարդասիրական և սոցիալական 
կողմերը չենք զոհաբերում հանուն զուտ բարեկեցության աճի և կարողանում ենք համակցել 
ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրները:

 Չենք ուզում հաշտվել այն իրողության հետ, որ մեր ժողովուրդը բավարարվում է 
օրական միջին հաշվով 24 դոլար եկամտով119 և ապրում է մի երկրում, որը երջանկության 
առումով 121-րդ տեղն է զբաղեցնում աշխարհի 156 երկրների թվում120 և 107-րդ տեղը 180 
երկրների թվում՝ Կոռուպցիայի ընկալման համաթվում121։ Ընդ որում, խոսքը միայն նյութական 
ապահովությանը չի վերաբերում։ Մենք ցանկանում ենք ապագան տեսնել խաղաղ, 
անվտանգ ու երջանիկ։ Ուզում ենք, որ հայերը վերագտնեն իրենց կենսունակությունն ու 
սեփական ուժերի նկատմամբ հավատը, որ իրենք իրենց և ամբողջ աշխարհի աչքին տեղ 
գրավեն նորարարների մեջ, որոնք թարմ գաղափարներ են հղանում, ինքնատիպ լուծումներ 
տալիս այն խնդիրներին, որոնք այնքան շատ են համակարգային քաոսի ժամանակակից 
աշխարհում: 

 Այս երազանքը կիրականանա միայն այն դեպքում, եթե այն մեզ հետ կիսեն ոչ 
անտարբեր մարդիկ: Մենք հաղորդում ենք ապագայի մեր տեսլականը, քանի որ հույս ունենք, 
որ այն անմասն չի թողնի ընթերցողին և նրան կմղի միանալու մեր ընդհանուր գործին: 
Հեռու ենք այն մտքից, թե ստորև մեր առաջարկելիք մոդելը թերություններ չունի, և դրա 
իրականացման ուղին ծածկված է լինելու վարդերով: Մեզ խորթ է անառարկելիությունը, 
մենք պատրաստ ենք կառուցողական քննադատության և այլընտրանքների համատեղ 
որոնման: Քննարկման ընթացքում պաշտպանելով մեր հայեցակարգը՝ միևնույն ժամանակ 
մտադիր ենք վերափոխելու այն։ Եվ երախտապարտ ենք բոլորին, ովքեր արդեն շուրջ քսան 
տարի աշխատելով մեզ հետ, Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս նախաձեռնում 
են զարգացման ծրագրեր՝ մոտեցնելով այն ապագան, որի մասին խոսվում է այստեղ:

119 Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԵ-ի մակարդակը գնողունակության պարիտետով: Համաշխարհային բանկ, 2016 
թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ:

120 Երջանկության մասին 2017 թվականի համաշխարհային զեկույցի տվյալներով. URL: http://
worldhappiness.report/ed/2017/ (հղումը կատարվել է 28.04.2018):

121 Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվ 2017. URL: https://transparency.org.ru (հղումը կատարվել է 
02.04.2018)։
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Ինչպիսին ենք ուզում տեսնել մեր ապագան

21-րդ դարում մեր ապագայի տեսլականը բազմամյա խորհրդածությունների, 
գործընկերների, մտերիմների ու բարեկամների, ինչպես նաև ընդդիմախոսների հետ 
քննարկումների ու բանավեճերի արգասիք է: Մասնատված ազգի միավորման որևէ փորձ 
ձեռնարկելու համար հարկավոր է հստակ պատկերացում ունենալ նրա անցյալի, ներկա 
վիճակի ու ժամանակակից աշխարհում զբաղեցրած տեղի մասին։ Այդ պատկերացումն 
էր ահա, որ ուզում էինք ճշգրտել առաջին չորս գլուխներում:

Ներկա պահին պետք է ձգտենք սինթեզելու ազգի առկա նյութական և ոչ նյութական 
ակտիվները: Այսօր մեր հարստությունն առաջին հերթին այն է, ինչից զրկված են եղել 
մեր նախնիների բազմաթիվ սերունդներ՝ մեր հողը, ինքնիշխան Հայաստանն ու Արցախը, 
երկրորդը մեր եզակի դիրքն է քաղաքակրթությունների խաչմերուկում և, այդ դիրքով 
պայմանավորված՝ հայերի զգայնությունը քաղաքակրթական տարբերությունների ընկալման 
մեջ, երրորդը մեր սփյուռքն է (մենք համաշխարհային ազգ ենք, և բոլոր նախադրյալներն 
առկա են, որ դառնանք նաև ցանցային ազգ՝ այդպիսով սփյուռքահայությանը ներգրավելով 
ընդհանուր վերածննդի գործում), չորրորդը մեր մշակույթն է, «անտեսանելի ինստիտուտները», 
որոնք չափազանց պահանջված են անորոշության, աշխարհի վերակառուցման և նոր 
իրականության ձևավորման դարաշրջանում, և, վերջապես, հինգերորդը մարդն է՝ 
«տաղանդիզմի» դարաշրջանի առանցքային արժեքը:

Փորձենք դրույթ առ դրույթ ձևակերպել մեր պատկերացումները Հայաստանի ու 
հայերի ապագայի մասին, ինչպիսին ցանկանում ենք տեսնել այն:

Մենք ուզում ենք, որ հայերը նորից դառնան համաշխարհային ցանցային ազգ, 
որին միավորում է ազգին ու աշխարհին հավասարապես օգտակար ստեղծագործ 
գործունեությունը:

Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը դառնա պետություն-հաբ, արժեքավոր գործընկեր 
բոլոր այն պետությունների համար, որոնց ժողովուրդները հարգանքով են վերաբերվում 
մեզ ու մեր  արժեքներին:

Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը դառնա համաշխարհային ցանցային ազգի շահերի 
առանցքային կետը, ազգի զորության տեղանքը, գաղափարների սերմանողն ու 
նորարարության խթանիչը:

Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը վերածվի ներառական էկոհամակարգի, որը մարդուն 
տալիս է ինքնիրացման հնարավորություն ու պաշտպանվածության զգացում, ինչպես 
նաև ապահովում է ազգային ինքնության պահպանումը:
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Ինչպես սեփական, այնպես էլ մեր գործընկերների խարսխային որոշ նախագծերի 
օրինակի վրա ստորև ցույց կտանք, թե ինչպես է կյանքի կոչվում այդ տեսլականը։ Ասենք, որ 
նշված նախագծերի վրա աշխատանքը հեռու է ավարտուն լինելուց. դեռևս շատ անելիք կա։ 
Մենք դժվարին ճանապարհ ենք անցել և սովորում ենք մեր սխալներից, սակայն կարևորն 
այն է, որ աշխատանք է ընթանում, և այն նպաստում է դրական փոփոխություններին։

Համաշխարհային ցանցային ազգ

Գրքի հեղինակներից մեկը թերևս հազվադեպ այն հայերից է, որը վերջին տարիներին 
եղել է գրեթե բոլոր երկրներում, ուր գոյություն ունի նշանակալի հայկական սփյուռք, 
կապեր է հաստատել այդ միջավայրում, հանդիպել է տեղի հայ մտավոր, գործարար, 
քաղաքական վերնախավի ազդեցիկ ներկայացուցիչներից շատերի, հայկական ծագում 
ունեցող այլ անհատների հետ, բազմիցս եղել է նաև այն քաղաքներում, որտեղ մեր 
մշակութային ժառանգությունը պահպանվել է, սակայն սփյուռքը գործնականում ձուլվել 
է: Բացի դրանից, հաճախ հարկ է եղել աշխարհի տարբեր ծայրերից ինքնաթիռով գալ 
Հայաստան: Երևան թռչող ուղևորների մեջ առանց որևէ դժվարության կարելի է տարբերել 
հայկական ծագում ունեցողներին օտարերկրյա մյուս զբոսաշրջիկներից: Բոլոր հայերի մեջ, 
ում հետ առիթ եմ ունեցել ծանոթանալու և շփվելու, ինչպես նաև նրանց մեջ, որոնց տեսել 
եմ միայն հեռվից, ինչ-որ անորսալի հայկականություն է մնացել. այն դրսևորվում է նրանց 
արտաքին տեսքում, վարքագծում ու խոսվածքում: Սակայն միմյանցից որքա՜ն տարբեր 
են Ֆրանսիայից, Իրանից, Ռուսաստանից Հայաստան թռչող ուղևորները: Որքա՜ն մեծ է 
տարբերությունը, ասենք, ամերիկահայերի ու հնդկահայերի միջև: Պահպանելով հանդերձ 
գրեթե աննշմար, բայց և անվրեպորեն ճանաչելի հայկականությունը՝ նրանք ներառել են 
իրենց մշտական բնակության երկրների մշակույթն ու ավանդույթները: Եվ թեև նրանց 
ազգային պատկանելությունը դեռևս տարբերակելի է, է՛լ ավելի հստակ է երևում նրանց 
տարատեսակությունը, տարանջատումը:

Այժմյան սփյուռքահայ համայնքների վիճակը նկարագրելիս արդեն անդրադարձել 
ենք դրանց ինքնամփոփությանը, իրենք իրենց վրա կենտրոնացվածությանը։ Տարբեր 
երկրներից սերող հայերը գործնականում միմյանց հետ չեն գործակցում (խոսքը ոչ 
միայն անդրսահմանային, այլև նույն քաղաքի սահմաններում գործակցության մասին է) 
և չեն հարստացնում միմյանց, իսկ այսօր՝ 21-րդ դարասկզբին ավելորդ է նույնիսկ խոսել 
համայնքների փոխներթափանցման մասին: Հարց է ծագում՝ սկզբունքորեն կարելի՞ է արդյոք 
ժամանակակից հայերի գոյությունն արձանագրել որպես ցանցային ազգ: Ըստ ամենայնի՝ 
ոչ, սակայն՝ էական վերապահումներով: Թեև մեր ինքնությունը տարրալուծվում է, և մեզ 
կարծես թե քիչ բան է միավորում, ճգնաժամային պահերին ազգն անսպասելիորեն կարծես 
արթնանում է, որոշակիորեն համախմբվում ու սկսում է գործել համաձայնեցված՝ հանուն 
միասնական նպատակի: Այդպես է եղել Հայաստանում երկրաշարժի, շրջափակման, 
պատերազմի, ժողովրդական հուզումների ժամանակ: Որքան էլ միմյանցից հեռու ապրենք, 
մեզ անտարբեր չեն թողնում Հայաստանում կատարվող իրադարձությունները կամ հայերի 
ծանր վիճակը Մերձավոր Արևելքում: Դժբախտությունն այն է սակայն, որ զգացմունքային 
այդ համախմբումը հարատև չէ. վաղ թե ուշ նորից ընկնում ենք «քնի» մեջ: (Այդուհանդերձ, 
հարկավոր է նշել, որ «նոր» սփյուռքի ներկայացուցիչները, որոնք Հայաստանից հեռացել 
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են վերջին 25 տարիների ընթացքում, իսկ նրանք 805 հազարից ավելի են122, շատ ավելի 
պատրաստակամությամբ են շփվում միմյանց հետ և երբեմն փոխգործակցում են: Հնարավոր 
է, որ հենց այստեղ է բացվում «հին» սփյուռքի և Հայաստանի միջև կապերի հաստատման 
հեռանկարը:)

Որպեսզի ցիրուցան ազգը միավորվի համակարգային հիմունքով, այլ ոչ թե 
դիպվածից դիպված, այս կամ այն արհավիրքի ներգործությամբ, անհրաժեշտ է համատեղ 
գործունեություն, որը կմիավորի բոլոր հայերին՝ անկախ բնակության վայրից: Այլ կերպ 
ասած՝ անհրաժեշտ է նպատակների և շահերի ընդհանրություն: Միայն այդ դեպքում 
ազգը կդառնա իսկապես ցանցային՝ ընդունակ զգալու գլոբալ միասնությունը և գործելու 
տեղային մակարդակի վրա: Այստեղից էլ՝ մեր հետաքրքրությունն այն ծրագրերի նկատմամբ, 
որոնք իրականացվում են Հայաստանի սահմաններից դուրս: Հաճախ բարձրացվում 
է այդ ծրագրերի նպատակահարմարության հարցը. արդյոք չե՞նք փոշիացնում մեր 
սահմանափակ ռեսուրսները: Ինչո՞ւ ենք, օրինակ, Թբիլիսիում վերանորոգում Սուրբ Գևորգ 
եկեղեցին և այնտեղ ստեղծում մշակութային-կրթական համալիր, ինչո՞ւ ենք վերականգնում 
Կայազորային եկեղեցին հեռավոր Պոտսդամում կամ մասնակցում հոգևոր-լուսավորչական 
կենտրոնի շինարարությանը Մոսկվայում: Ինչո՞ւ մենք ու մեր գործընկերներն աջակցեցինք 
ժամանակակից արվեստի բիենալեներին Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում և Ստամբուլում, 
Սինգապուրում ու Երուսաղեմում իրականացված ծրագրերին: Բոլոր նման դեպքերում 
ղեկավարվում ենք երեք չափանիշով:

1. Հայերի մշակութային-պատմական հարուստ ժառանգության առկայությունը, որը 
կարիք ունի վերականգնման, պահպանման ու արդիականացման: Մենք՝ հայերս, 
պատասխանատվություն ենք կրում աշխարհի տարբեր քաղաքներում ու երկրներում՝ 
Փարիզում, Վենետիկում, Վիեննայում, Կրակովում, Մյունխենում, Մոսկվայում, 
Սանկտ Պետերբուրգում, Դոնի Ռոստովում, Բաքվում, Երուսաղեմում, Բեյրութում, 
Ստամբուլում, Հալեպում, Կալկաթայում, Մումբայում, Հոնկոնգում, ինչպես նաև 
Եգիպտոսում, Եթովպիայում, Սինգապուրում և այլուր մեր նախնիների թողած անգին 
ժառանգությունը պահպանելու ու հաջորդ սերունդներին փոխանցելու համար:

2. Երկրում կամ սփյուռքահայերի տարածքում առկայությունը: Այս առումով առավել 
նշանակալի են Մոսկվան և Ռուսաստանի հարավը, Թբիլիսին և Ջավախքը 
Վրաստանում, Բեյրութը Լիբանանում, Սպահանը Իրանում, Սիդնեյն ու Մելբուռնը 
Ավստրալիայում, Փարիզը, Լիոնը և Մարսելը Ֆրանսիայում, Անտվերպենը Բելգիայում, 
Լոս Անջելեսը, Նյու Յորքը, Բոստոնը և Վաշինգտոնը ԱՄՆ-ում, Մոնրեալն ու 
Տորոնտոն Կանադայում, Բուենոս Այրեսը, Կորդոբան, Մոնտեվիդեոն և Սան Պաուլոն 
Լատինական Ամերիկայում:

122 Աղբյուրը՝  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). Trends 
in International Migrant Stock: The 2017 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). 
URL:http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml 
(հղումը կատարվել է 24.05.2018)։
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3. Զարգացման գերակա ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման 
հնարավորությունը: Այս առումով հարկ է առանձնացնել այնպիսի քաղաքներ ու 
երկրներ, ինչպիսին են Սեուլը, Պեկինը, Շանհայը, Հոնկոնգը, Բեյրութը, Դուբայը, 
Սինգապուրը, Շվեյցարիան, Կոստա Ռիկան, Իռլանդիան, Ֆինլանդիան և այլն:

Համոզված ենք, որ մեզ շրջապատող աշխարհը կարելի է փոխել միայն ստեղծագործ 
գործունեության միջոցով: Ցանցային փոխգործակցության միջոցով միավորելով մարդկանց՝ 
մենք նրանց կյանքի նեցուկ ենք տալիս, տալիս ենք ընդհանուր գործին մասնակից լինելու 
զգացողություն, օգնում ենք իրացնելու իրենց տաղանդները: Թող մարդը հնարավորություն 
ունենա իբրև զբաղմունք ընտրելու այն, ինչը կարևորում ու գնահատում է, տեղաշարժվելու 
մոլորակով մեկ, համագործակցելու այլ մարդկանց հետ և ստեղծագործելու վստահությամբ 
հագեցած մթնոլորտում: Նման գործակցության մեջ ներգրավվածությունը միայն մասամբ է 
հենվում զգացմունքային ընտրության վրա. այն մեծապես պայմանավորված է այդ ընթացքում 
բացվող լայնատարած տնտեսական, մշակութային ու մասնագիտական հեռանկարների 
միանգամայն ողջամիտ ընկալմամբ: Ասվածը ցույց տանք մեր պլատֆորմներից մեկի՝ 
Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (Foundation for Armenian 
Science and Technology, FAST) օրինակով:

Նկար 22. Համաշխարհային ցանցի հանգուցային կենտրոնները

Կալկաթա
Սպահան

Մ�մբայ

Դ�բայ

Նյ� Յորք
Վաշինգտոնի Դ.Շ.

Կոստա Ռիկա

Հայկական սփյ�ռք

Հայկական ժառանգ�թյ�ն

Գործընկերների հաբեր

ՄոնրեալՏորոնտո

Բոստոն
Լոս Անջելես

Սիդնեյ
Մելբ�րն

Սինգապ�ր

Հոնկոնգ

Սե�լ
Պեկին

Վենետիկ

Շվեյցարիա

Մարսել

Սան Պա�լո

Ստամբ�լ

Մյ�նխեն

Հալեպ

Բաք�

Վիեննա
Կրակով

Անտվերպեն

Ֆինլանդիա

Հայաստան

Իռլանդիա

Լիոն
Փարիզ

Մոսկվա

Բեյր�թ

Բ�ենոս Այրես

ՄոնտեվիդեոԿորդովա

Եր�սաղեմ
Եգիպտոս

Եթովպիա

Սանկտ Պետերբ�րգ

Դոնի Ռոստով

Թբիլիսի
Ախալցխա
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Գիտության և տեխնիկայի ոլորտում նորարարությունները երկար ժամանակ 
առանձին գիտնականների ջանքերի արդյունք էին: 16-րդ դարի վերջում Եվրոպայում 
հայտնվեցին առաջին գիտական ընկերությունները, 17-18-րդ դարերում համալսարանական 
ամբիոններին կից առաջացան հետազոտական լաբորատորիաներ: 19-րդ դարավերջին 
ի հայտ եկան ժամանակակից գիտահետազոտական ինստիտուտների նախատիպերը, 
որտեղ համատեղ աշխատում էին տարբեր մասնագիտությունների տեր գիտնականներ: 
Այսօր գիտահետազոտական գործունեության առևտրայնացումը, որը սովորական 
էր վերջին մի քանի հարյուրամյակներին, զուգակցվում է գլոբալիզացիայի, այսինքն՝ 
միջգիտակարգային ու անդրազգային փոխգործակցության հետ, ինչի շնորհիվ 
գիտատեխնիկական և փորձարարական-կոնստրուկտորական աշխատանքների ոլորտը 
մուտք է գործում նոր մակարդակ:

Երկրում նորարարության համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու և 
Հայաստանի ու սփյուռքի մտավոր, կառավարչական ու ֆինանսական ռեսուրսները 
համախմբելու նպատակով 2016 թվականին ստեղծվեց Հայաստանի գիտության 
և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը: FAST-ն իր մեջ համակցում է ոչ առևտրային և 
առևտրային տարրեր՝ կրթություն ու գիտություն, նոր բիզնեսներ ու արտադրություն:  
FAST-ի գործունեության նախանշված ուղղություններն են կրթական ծրագրերի 
կազմումը և համաժողովների կազմակերպումը գիտնականների ու ձեռնարկատերերի 
համար, դրամաշնորհային աջակցության տրամադրումը ֆունդամենտալ ու 
կիրառական հետազոտություններին, համաշխարհային լավագույն չափորոշիչների 
ներդրումը զարգացման վաղ փուլում գտնվող ընկերություններում ու ծրագրերում, 
դրանց ավանդական ու վենչուրային ֆինանսավորումը, առավել հեռանկարային 
տեխնոլոգիաների արդյունաբերական ներդրման, ինչպես նաև Հայաստանի մյուս 
բարձրտեխնոլոգիական հիմնադրամների ու նախաձեռնությունների ֆինանսավորումը:

FAST-ն առաջնահերթություն է տալիս չորս ոլորտների, որոնցում Հայաստանը, 
օգտագործելով իր կապերը, կարող է վերածվել գիտելիքների ու կարողությունների 
համաշխարհային կենտրոններից մեկի. տվյալների վերլուծության տեսությունը և 
մեթոդները՝ ներառյալ արհեստական բանականությունը, համակարգչային ուսուցումը, 
տվյալների մոդելավորումը և «մեծ տվյալները», բիոտեխնոլոգիաները, նոր նյութերն 
ու միկրոէլեկտրոնիկան: Որպես «հիմնադրամների հիմնադրամ», FAST-ի խնդիրն 
այս ոլորտներում ծրագրերի իրականացման համար պլատֆորմ ստեղծելն է, որը 
կապահովի ցանցային գիտական կառույցի գործունեությունը, թույլ կտա համակարգել 
ու համախմբել ծրագրերի մասնակիցների աշխատանքը, միավորել Հայաստանի, 
սփյուռքի (տարբեր երկրներում աշխատում են հայկական ծագում ունեցող հազարավոր 
գիտնականներ) և ամբողջ աշխարհի ջանքերը: Ծառայելով որպես Հայաստանի համար 
գերակա բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում փոփոխությունների կատալիզատոր՝ 
FAST-ը առավելագույնս բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում լավագույն ուղեղների 
համագործակցության համար, որոնք կկարողանան Հայաստանում իրականացնել 
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եզակի ծրագրեր, որոնք, իրենց հերթին, կծառայեն երկիրն աստիճանաբար 
գիտատեխնոլոգիական հաբի վերածելու գործին: FAST-ը հայ գիտնականներին (առաջին 
հերթին՝ երիտասարդներին) հնարավորություն կընձեռի կատարելու ֆունդամենտալ 
և կիրառական հետազոտություններ, դրանց արդյունքներն օգտագործելու գլոբալ 
ու տեղային կարևորագույն խնդիրների լուծման համար: Առավել հեռանկարային 
լուծումներն առևտրային հիմունքներով կարտահանվեն աշխարհի այլ երկրներ՝ որպես 
«նոու-հաու» (know-how): Հիմնադրամը կնպաստի առաջավոր նվաճումների ներդրմանը, 
մարդկանց կյանքի բարելավմանը: Ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհային փորձը, 
տնտեսության տարբեր ճյուղերի մեջ գիտական մշակումների հետևողական ներդրումն 
ունենում է բազմապատիկ ազդեցություն և մեծապես արագացնում է դրանց ընդհանուր 
առաջընթացը:

Մեզ հաջողվել է հիմնադրամի խորհրդակցական խորհրդի կազմում ընդգրկել 
ականավոր գիտնականների, ձեռնարկատերերի և արհեստավարժ կառավարիչների 
տարբեր երկրներից: Խորհրդի կազմը հետևյալն է. Flagship Pioneering-ի հիմնադիր և 
գլխավոր տնօրեն, Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի ավագ դասախոս 
(2000–2016), իսկ ներկայումս հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Նուբար Աֆեյան 
(ԱՄՆ), Իլինոյսի համալսարանի ճարտարագիտության և մեխանիկայի ֆակուլտետի 
պրոֆեսոր Նաիրա Հովակիմյան (ԱՄՆ), ABBYY ընկերությունների խմբի հիմնադիր 
և տնօրենների խորհրդի անդամ Դավիդ Յան (ԱՄՆ, Ռուսաստան), Առողջության 
ոլորտում գլոբալ նորարարությունների ինստիտուտի տնօրեն, Մեծ Բրիտանիայի 
առողջապահության նախարար (2007–2009), պրոֆեսոր, լորդ Արա Դարզի (Մեծ 
Բրիտանիա), Alcatel-ի և Total SA-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սերժ Չուրուկ (Ֆրանսիա), 
Համբուրգի տեխնիկական համալսարանի նախագահ Կարապետ Անդրանիկյան 
(Գերմանիա), Մոսկվայի ավիացիայի ինստիտուտի ռեկտոր Միխայիլ Պողոսյան 
(Ռուսաստան), Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի միջուկային 
ռեակցիաների լաբորատորիայի ղեկավար, Ռուսաստանի և Հայաստանի գիտությունների 
ակադեմիաների ակադեմիկոս Յուրի Հովհաննիսյան (Ռուսաստան), McKinsey and 
Company-ի կառավարիչ գործընկեր Անդրե Անտոնյան (Ճապոնիա), ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյան123 (Հայաստան), Pics Art ընկերության 
հիմնադիր Հովհաննես Ավոյան (Հայաստան, ԱՄՆ), Գիտության պետական կոմիտեի 
նախագահի տեղակալ, ֆիզիկական գիտությունների դոկտոր Վարդան Սահակյան 
(Հայաստան)։ Այս պատվարժան կազմը հաջողվել է հավաքել շնորհիվ այն ուշադրության, 
որ Հայաստանի հանդեպ առաջացրեց «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնությունը: 
Հույս ունենք, որ հետագայում խորհուրդը կհամալրվի նոր անդամներով: 

FAST-ի հիմնադիրները 13 միլիոն դոլարի չափով առաջնային ֆինանսավորում 
են ապահովել և հայտարարել համաշխարհային դրամահավաքության կամպանիա՝ 
հիմնադրամի չափը 250 միլիոն դոլարի հասցնելու նպատակով: Նշված գումարը 
նախատեսվում է հավաքել գալիք հինգ տարվա ընթացքում:

123 2018 թ. Հիմնադրամի խորհրդի կազմում Արմեն Գևորգյանին փոխարինեց Հայաստանի 
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը (նշու խմբ.):
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Հայկական ենթաէթնոսների միջև պատմականորեն ձևավորված խզումների 
հաղթահարումը և ազգի աստիճանական ժողովումը նախևառաջ պահանջում է, որ 
հետխորհրդային հայերը հրաժարվեն մտածողության ծանոթ կարծրատիպերից: Իսկ 
դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանի բնակիչները պատրաստ լինեն 
ընդլայնելու սեփական մշակութային տարածքը՝ ներառելով այլ երկրներում ապրող 
հայերին: Հետկայսերական մտածողության կարծրատիպերի ոչնչացումն անհրաժեշտ 
քայլ է հետխորհրդային և սփյուռքյան ենթաէթնոսների աստիճանական մերձեցման, 
նրանց փոխընկալման նորացման ուղղությամբ, ինչն իրականանալի է միայն հետևյալ 
պայմաններում։ Առաջին, հարկավոր է խորապես ուսումնասիրել և սթափ գնահատել 
ազգային պատմությունը՝ հաշվի առնելով ենթաէթնոսներից յուրաքանչյուրի համար դրա 
յուրահատկությունները։ Երկրորդ, անհրաժեշտ է խրախուսել այդ ենթաէթնոսների միջև 
մշակութային, գործարար և մտավոր փոխանակումը: Այս հիմքի վրա կարող են մերձենալ 
նաև սփյուռքի համայնքները, որոնք, ինչպես արդեն ասվել է, նույնպես փոքրիշատե ամուր 
ու ամբողջական ընդհանրություն չեն կազմում: 21-րդ դարի անորոշության պայմաններում 
մեր ընդհանուր մշակույթի հարստացման և հայոց ինքնության բյուրեղացման երաշխիքը 
ողջ հայության հանդուրժողական ու հետաքրքրասեր վերաբերմունքն է մեր ենթաէթնոսների 
միջև պատմության ընթացքում գոյացած տարբերություններին:

Կուզենայինք հուսալ, որ համատեղ օգտակար գործունեությունը ոչ թե պարզապես 
կմերձեցնի հայերին և կօգնի հաղթահարելու ներազգային մշակութային խզումները, 
այլև կվերականգնի մեր պատմական համբավն աշխարհում: Մենք կսկսենք ավելի շատ 
վստահել միմյանց, և մեր նկատմամբ վստահությունը նույնպես կմեծանա: Այդպիսով մենք 
կվերադարձնենք կորցրած սոցիալական կապիտալը, որն անհրաժեշտ է ազգ-թարգմանին: 
Դա խիստ կարևոր է ժամանակակից աշխարհում, որտեղ ավելի ու ավելի է նվազում 
ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը (հատկապես կոռուպցիայի բարձր մակարդակ 
ունեցող զարգացող երկրներում), և ընդհակառակը, աճում է վստահությունը ցանցային 
փոխգործակցության հանդեպ: Պետք է միշտ հիշել, որ մենք այդ փոխգործակցությունը հասցրել 
էինք կատարելության, և երկար ժամանակ դա եղել է մեր ուժեղ առանձնահատկությունը:

Ինչպես վերը բազմիցս նշել ենք, մեր ինքնությունը գիտակցելիս պետք է հեռանանք 
ազգ-զոհի բարդույթից, փոխենք մեր ինքնընկալումը՝ վերագտնելով արժանապատվության 
և անվրդով հպարտության զգացումը: Մենք ուզում ենք փոխել նաև հայերի ընկալումն 
արտաքին աշխարհի կողմից: Այդ նպատակով է, որ ձեռնարկեցինք «Ավրորա» ծրագիրը, 
որը միավորում է հայերին՝ անկախ բնակության վայրից, և որի շնորհիվ Հայաստանը 
գրավում է համաշխարհային հանրության ուշադրությունը:

«Ավրորա» 

Վերն արդեն հիշատակել ենք Ցեղասպանությունը և այն կապակցող դերը, որ դա 
կատարել և շարունակում է կատարել հայոց ազգի պատմության մեջ վերջին հարյուր 
տարիներին: Համազգային ողբերգության հարյուրամյակի նախաշեմին մենք ու մեր 
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գործընկերները երկար մտորում էինք, թե ինչ կարելի է անել մոտեցող տարելիցի 
կապակցությամբ: Ուզում ենք ևս մեկ անգամ մտովի անցնել այդ իրադարձությունների 
միջով՝ արդեն նոր դարաշրջանի համատեքստում: Չնայած հայերի ծրագրված կոտորածին 
և մեր մշակութային ժառանգության ոչնչացմանը՝ օսմանյան իշխանություններն, 
այդուհանդերձ, չկարողացան հասնել նախանշած նպատակին՝ բնաջնջել մեր էթնոսը 
աշխարհի երեսից՝ նրա մասին հիշողությունն իսկ ոչնչացնելով: Կրելով հրեշավոր 
կորուստներ, զրկվելով սեփական հողից և կուտակած նյութական բարիքներից՝ հայոց 
ազգը, այնուամենայնիվ, փրկվեց ու գոյատևեց: Խորհելով այս փաստի շուրջ՝ հանգեցինք 
այն եզրակացության, որ անցյալի հանցագործության լավագույն խորհրդանշական 
պատասխանը կդառնա ներկայիս մեր կենսահաստատ հաջողությունը, այլ ոչ թե միայն 
զոհերի հիշատակը սգալը: Եվս մեկ անգամ անդրադառնալով Ցեղասպանության 
պատմությանը, մեր ընտանիքների կյանքի զարհուրելի իրադարձություններին՝ 
հայտնաբերեցինք մասնավոր անձանց ու կազմակերպությունների կատարած հիրավի 
հերոսության անհավանական օրինակներ, որոնք Օսմանյան կայսրությունում փրկել 
են հայերի կյանքը: Սակայն, եթե մարդասպանների ու զոհերի մասին բազմաթիվ 
վկայություններ են պահպանվել, փրկվածների ու փրկիչների մասին պահպանվածները 
չափազանց քիչ են: Մենք հարկ համարեցինք հանրության լայն շրջանակներին պատմել 
հիմնականում մոռացված այդ սխրանքների մասին, մեր երախտագիտությունը հայտնել 
այդ խիզախ մարդկանց սերունդներին, որոնք այսօր ապրում են տարբեր երկրներում: 
Նրանց պապերն ու նախապապերը, վտանգելով սեփական կյանքը, փրկել են շուրջ 120 
հազար հայ երեխաների, հնարավորություն են ստեղծել, որ աշխարհում այսօր ապրի 
գրեթե մեկ միլիոնով ավելի հայ: Մենք ուզում ենք, որ ժամանակակից աշխարհում 
իրոք հրատապ դառնա մարդասիրության, երախտագիտության, ուրիշին օգնելու և 
մարդկային ոգու հաղթանակի թեման: 

2015 թվականի ապրիլի 23-ին Հայ առաքելական եկեղեցին սրբադասեց 
Ցեղասպանության 1,5 միլիոն զոհերին. այսուհետ նրանք ճանաչվում են հավատքի 
նահատակներ, սրբեր: Դա մահվան նկատմամբ կյանքի հաղթանակի տոնն էր, 
կարևորագույն մի ակտ, որը մեր աչքին նշանավորում է հայերի կողմից իրենց ազգ-
զոհ ընկալելու ավարտը: 

2015 թվականին ի հայտ եկավ 100 LIVES ծրագիրը. համաշխարհային 
բազմագործառութային առցանց պլատֆորմ վեց լեզուներով, որի շնորհիվ մեզ ու 
աշխարհի համար բացեցինք Ցեղասպանության տարեգրության նոր՝ նախկինում 
գործնականորեն չքննարկված էջ: Դրանով դրվեց «Ավրորա» մարդասիրական 
նախաձեռնության սկիզբը, որն այդպես է կոչվել ի պատիվ Ավրորա Մարտիկանյանի՝ 
մի կնոջ, որը կանգնած էր Ցեղասպանության մասին համաշխարհային հանրությանը 
լայնորեն իրազեկելու ակունքներում՝ «Հոշոտված Հայաստան» գրքում պատմելով իր 
ապրած սարսափների մասին (1918): Այդ գրքի և դրա հիման վրա նկարահանված ֆիլմի 
շնորհիվ, որում Ավրորան կատարել է գլխավոր դերը, միլիոնավոր ամերիկացիներ 
գումար են նվիրաբերել հայերին, հույներին ու ասորիներին օգնելու համար: Ընդամենը 
հանգանակվել էր 115 միլիոն դոլար (այսօրվա համարժեքով՝ 2,8 միլիարդ դոլար):
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«Ավրորայի» գոյության չորս տարիների ընթացքում մեզ հաջողվել է հսկայական 
հետաքրքրություն արթնացնել արդի ամենահրատապ մարդասիրական հիմնախնդիրների 
նկատմամբ և մարդկանց մղել մտածելու դրանց լուծման գործում իրենց ներդրման մասին: 
«Ավրորա» մրցանակի համար թեկնածուներ առաջադրելու հրավերը չափազանց մեծ 
արձագանք գտավ. եթե առաջին տարում հայտեր ստացել էինք 27 երկրներից, ապա 
երկրորդում՝ արդեն 66 երկրներից, իսկ 2017 թվականին՝ 750 հայտ 115 երկրներից:

«Ավրորան», որն ի սկզբանե կոչված էր զոհի բարդույթից ազգին ձերբազատելու, 
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին տուրք մատուցելու և հայերի փրկիչներին 
երախտագիտություն հայտնելու նպատակով, վերաճեց ժամանակակից հերոսներին 
մեծարող միջազգային մարդասիրական շարժման: Այն դարձավ մեր ազգային 
երախտիքի՝ իրական գործողությամբ մարմնավորված ձևը: Մենք վերապրեցինք 
ուրիշների օգնությամբ, և այսօր օգնում ենք նրանց, ովքեր, վտանգելով իրենց, փրկում են 
հասարակության ամենաանպաշտպան անդամներին: Այդ կերպ այս խիզախ մարդկանց 
հնարավորություն ենք տալիս հետագայում ևս օգնելու բոլոր նրանց, ովքեր օգնության մեծ 
կարիք ունեն: Շարունակվում է բարու համաշխարհային էստաֆետը, որը ժամանակին 
մեզ օգնել է վերապրել: «Ավրորան» համաշխարհային հանրությանը հիշեցնում է 
համամարդկային արժեքների կարևորության մասին, աշխարհում գոյություն ունեցող 
մարդկային հիմնախնդիրների նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու անհրաժեշտության 
մասին: Ժամանակակից հերոսների պատմությունները մարդկանց մեջ ցանկություն են 
արթնացնում չբավարարվելու պասիվ կարեկցանքով, այլ գործելու: Հայերը վերապրելու 
հսկայական փորձ ունեցող ազգ են. դա նրանց իրավունք է տալիս և պարտավորեցնում 
առաջատար տեղերից մեկը զբաղեցնելու աշխարհի մարդասիրական օրակարգն 
առաջ մղելու գործում: Համաշխարհային հանրության ուշադրությունը հրավիրելով 
նախաձեռնությունն առաջադրած Հայաստանի վրա՝ «Ավրորան» հպարտության 
առարկա է ստեղծում հայերի համար, նրանց մեջ ցանկություն է առաջացնում իրենց 
ինքնությունը կապելու մի ազգի հետ, որը հրաժարվել է զոհի դերից և ուզում է ակտիվ 
դերակատարություն ստանձնել ժամանակակից աշխարհում:

Ուրախ ենք գիտակցել առաջամարտիկի մեր դերն այդ ոլորտում. աշխարհի 
հումանիտար օրակարգի ամբողջ տարածականությամբ հանդերձ՝ չկա որևէ այլ 
մրցանակ, որն արժեվորում է այն համարձակ մարդկանց վաստակը, որոնք հանուն 
ուրիշների փրկության վտանգում են իրենց, ընդ որում՝ ոչ թե պատահաբար, այլ 
մշտապես՝ օրեօր: «Ավրորա» մրցանակը եզակի է նաև այն պատճառով, որ հիանալի 
այդ մարդիկ հնարավորություն ստացան մարդասիրական ծրագրերի իրականացման 
համար ոչ թե խնդրելու, այլ դրամաշնորհներ տալու ուրիշներին. ամեն տարի շնորհվող 
«Ավրորա» մրցանակի դափնեկիրը ստանում է 100 հազար դոլար սեփական հումանիտար 
ծրագրի համար և իրավունք ունի մեկ միլիոն դոլարի չափով գումար բաշխելու 
իր ընտրած երեք կազմակերպությունների միջև: Այսպես, «Ավրորա» մրցանակի 
առաջին դափնեկիր, Բուրունդիում «Խաղաղության տան» (Maison Shalom) և REMA 
հիվանդանոցի հիմնադիր Մարգարիտ Բարանկիցեն, որը մասնակցել է այդ երկրում 
հազարավոր երեխաների փրկությանը և քաղաքացիական պատերազմից տուժած 
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որբերին ու փախստականներին օգնություն տրամադրելուն, աջակցել է Բրազիլիայում, 
Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում և Ռուանդայում նույն նպատակները 
հետապնդող հումանիտար նախաձեռնություններին: «Ավրորա»-2017-ի մրցանակակիր, 
Mother of Mercy հիվանդանոցի բժիշկ Թոմ Քաթինան՝ հազարավոր կյանքեր փրկած 
միակ բժիշկը Սուդանում ապստամբների կողմից վերահսկվող Նուբա լեռներում, որոշել 
է մեկ միլիոն դոլարը փոխանցել մարդասիրական այն կազմակերպություններին, որոնք 
հովանավորում են միսիոներական հիվանդանոցները Աֆրիկայի առավել հեռավոր 
ու անապահով շրջաններում, որտեղ բնակչությունը հատկապես խիստ է տառապում 
բժշկական օգնության անմատչելիությունից: Երրորդ «Ավրորա» մրցանակն ստացել 
է Մյանմայում ռոհինջա էթնիկ խմբի իրավունքների համար պայքարող փաստաբան 
Չո Լա Աունը: Մահմեդականություն դավանող ռոհինջաները երկար տարիներ 
ենթարկվում են ճնշումների: Դափնեկիրն իր պարգևը բաժանել է Մյանմայում 
փախստականներին բժշկական օգնության տրամադրման հարցերով զբաղվող երեք 
միջազգային կազմակերպությունների միջև:

Այսպիսով, «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնությունը գործում 
է այն կազմակերպությունների հետ համատեղ, որոնց ընտրել են «Ավրորա» 
մրցանակաբաշխության դափնեկիրները, և առողջապահության, կրթության ու 
փախստականներին օգնության հատկացման ոլորտներում արդեն 15 երկրում սատարում 
է 23 նախագիծ։

«Ավրորա» մրցանակի հանձնման արարողությունն աչքի է ընկնում արտասովոր 
պերճությամբ ու հանդիսավորությամբ. նման միջոցառումները սովորաբար ավելի 
համեստ են լինում: Միտումնավոր ենք այդպես անում՝ ժողովրդայնացնելու համար 
մեր նախաձեռնությունը: 2017 թվականին «Ավրորայի» շրջանակներում ութ երկրներում 
հայկական ծագում չունեցող քաղաքացիների և  հինգ երկրներում սփյուռքահայերի 
շարքերում անցկացված հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքները 
վկայում են, որ հարցվածներից հայկական ծագում չունեցողների 8 և հայերի 15 տոկոսը 
տեղյակ էին «Ավրորա» մրցանակի մասին: Իսկ դա նշանակում է, որ նախորդ տարվա 
համեմատությամբ մրցանակի մասին տեղեկացվածությունն էականորեն աճել է: 
Ուսումնասիրության հարցաթերթիկում ներառվել էին նաև Հայաստանին վերաբերող 
հարցեր, և դրանց պատասխանները ցույց էին տալիս, որ մեր երկրի նկատմամբ 
հետաքրքրությունը ևս զգալիորեն աճել է:

Մեր նախաձեռնության շրջանակում անցկացվում է նաև ««Ավրորա» 
մարդասիրության ցուցիչ» անունը կրող ամենամյա հետազոտություն: Հետազոտության 
նպատակը հումանիտար հիմնախնդիրների և հումանիտար միջամտության 
արդյունավետության նկատմամբ տարբեր երկրների մարդկանց վերաբերմունքի 
ուսումնասիրությունն է, ինչպես նաև տեղեկանալը, թե ո՛ր գործոններն են հարուցում 
մարդկանց կարեկցանքը, և ի՛նչ շարժառիթներ են նրանց մղում գործելու ի շահ 
ուրիշների: «Ավրորա»  մարդասիրության ցուցիչը մշտապես քննարկվում է ««Ավրորա» 
երկխոսությունների ընթացքում, որոնք անցկացվում են տարբեր երկրներում և, 
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բնականաբար՝ Հայաստանում: Միջոցառումներին մասնակցում են առաջավոր 
հումանիտար գործիչներ, բարերարներ, գիտնականներ, լրագրողներ: Առանձին 
հարթակ է տրամադրվում հումանիտար խնդիրներով զբաղվող երիտասարդ սերնդի 
ներկայացուցիչներին:

Մեր ընտրած ձևաչափը թույլ է տալիս նշանակալի ուշադրություն հրավիրելու 
նախաձեռնության վրա և նվիրատվական էական օգնություն ստանալու: «Ավրորան» 
միավորում է մասնակիցների հինգ կարգի. գործարար հանրության և իշխանական 
վերնախավի ներկայացուցիչների (հայաստանյան և միջազգային), հումանիտար 
գործիչների, խոշորագույն հիմնադրամների և առաջատար ԶԼՄ-ների: Նման 
բազմազան ընդգրկումը մեր նախաձեռնությունն առանձնացնում է բոլոր մյուս 
նախաձեռնություններից: «Ավրորայի» հիմնադիրների ինքնությունը, ընտրող 
հանձնաժողովի անդամների համաշխարհային հեղինակությունը, մրցանակի 
հանձնման յուրահատուկ արարողությունը, հզոր ելակետային մղումը (գործողությամբ 
մարմնավորված երախտագիտություն), մասնակիցների լայն շրջանակը. այս ամենը 
հրապուրում է խոշոր նվիրատուներին, որոնց դժվար կլիներ ոգևորել որևէ այլ նման 
ծրագրով: «Ավրորան» վերածվում է համաշխարհային մարդասիրական շարժման, 
որի շուրջն արդեն միավորվել են 400 գործընկերներ ու բարեկամներ: Մեզ հայտեր 
են ուղարկել ավելի քան երկու հազար կամավորներ, որոնք ցանկություն են հայտնել 
մասնակցելու «Ավրորայի» գործունեությանը:

«Ավրորա» մարդասիրական ցուցիչը վերհանեց, այսպես կոչված, պասիվ 
կարեկցանքի հիմնախնդիրը՝ տուժածների նկատմամբ մարդկանց տածած 
խղճահարության և նրանց գործնական օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամության 
միջև առկա խզումը: Մարդկանց մեծ մասը կարեկցում է փախստականներին և 
համարում է, որ նրանց պետք է օգնել, բայց միաժամանակ նրանք կասկածում 
են իրավիճակը բարելավելու իրենց կարողությանը՝ համարելով, որ հումանիտար 
հիմնախնդիրների լուծմամբ պետք է զբաղվեն պետություններն ու միջազգային 
կազմակերպությունները: Մինչդեռ օգնությունը կարող է տարբեր լինել. նույնիսկ 
չունենալով մեծ հնարավորություններ՝ կարելի է որևէ օգտակար բան անել:

Առանձին հիշատակման են արժանի «Ավրորա» երախտագիտության ծրագրերը՝ 
հումանիտար և կրթական նախաձեռնություններ, որոնց շրջանակում օգնություն է 
տրամադրվում երեխաներին, փախստականներին և ռիսկային խմբերում հայտնված 
մյուս մարդկանց: Հայոց ցեղասպանության տարիներին վերապրածների սերունդներն 
այս կերպ իրենց երախտագիտությունն են հայտնում նրանց, ովքեր ժամանակին իրենց 
նախնիներին օգնել են փրկվել: Շոշափելի սոցիալական բարիք ստեղծելուց զատ, այս 
ծրագրերը կատարում են նաև մեկ ուրիշ կարևոր դեր. դրանք ընդլայնում են արդի 
աշխարհում վստահության անշեղորեն նեղացող շրջանակը՝ վերջինիս մեջ ներառելով 
ամենատարբեր մարդկանց՝ անկախ նրանց ունեցած ազդեցությունից, կապերից, 
ֆինանսական հնարավորություններից:
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«Ավրորա» երախտագիտության ծրագրերի շրջանակում ստեղծվել է 
կրթաթոշակային հիմնադրամ, որը Մերձավոր Արևելքում պատերազմներից ու 
հակամարտություններից տուժած և աղետալի վիճակում հայտնված երեխաներին 
հնարավորություն է ընձեռում ուսանելու UWC քոլեջներում աշխարհի 16 երկրներում, 
դրանց թվում և Դիլիջանում: Օգտվելով հնարավորությունից՝ ողջ հայության անունից 
շնորհակալություն ենք հայտնում Մերձավոր Արևելքի ժողովուրդներին, որոնք հարյուր 
տարի առաջ բազմաթիվ հայերի են փրկել Ցեղասպանությունից, իսկ այսօր իրենք են 
ապրում ծայրահեղ ծանր ժամանակներ: Միջոցներ են հատկացվել նաև սիրիահայերին 
օգնելու համար: Մենք օգնում ենք և՛ նրանց, ովքեր մնացել են Սիրիայում, և՛ նրանց, 
ովքեր ժամանակավոր ապաստան են փնտրում Սիրիայի սահմաններից դուրս, և՛ 
նրանց, ովքեր որոշել են բնակություն հաստատել Հայաստանում և աջակցություն են 
ակնկալում ինտեգրման ու աշխատանք գտնելու հարցերում: 

Երբեմն ասում են, թե Հայաստանը զարգացող երկիր է, որը գտնվում է տնտեսական 
դժվարին կացության մեջ և փաստացի պատերազմական վիճակում, և դրա հիման 
վրա մեզ քննադատում են «Ավրորայի» պես թանկարժեք նախաձեռնությունների 
համար: Նշված տեսակետի կողմնակիցները պնդում են, թե «Ավրորայում» ներդրվող 
զգալի ֆինանսական միջոցները պետք է ուղղվեն Հայաստանի զարգացմանը և ոչ թե 
հեռավոր երկրներում մարդասիրական նախաձեռնությունների աջակցությանը: Մեր 
տեսակետից, կարևոր են թե՛ մեկը, թե՛ մյուսը. գոյություն չունի այնպիսի կշեռք, որով 
կարելի է կշռել ու համեմատել հայրենի երկրում ենթակառուցվածքի արդիականացման 
և բարոյական ու մտավոր ոլորտում ազգի վերածննդի նշանակությունը: 

Հաբ երկիր

Անցնենք այն գլխավոր հիմնախնդրի քննարկմանը, որը մեզ դրդել է գրելու այս 
գիրքը՝ մերօրյա Հայաստանի զարգացման օպտիմալ մոդելի ընտրության խնդիրը: 4-րդ 
գլխում արդեն անդրադարձել ենք Հայաստանի զարգացման հնարավոր վեկտորներին և 
այլընտրանքային այն մոդելներին, որոնք երկիրը կարող է նախընտրել 21-րդ դարում: Մեր 
թվարկածներից առաջին երկուսն ակնհայտորեն անիրատեսական են. Հայաստանը, Արցախը 
և սփյուռքը միասին չափազանց փոքրաթիվ բնակչություն ունեն և բավարար ռեսուրսների 
չեն տիրապետում, որպեսզի հավակնեն ծանրքաշայինի դերին։ Խաղաղ գետախորշը մեր 
դեպքում նույնպես բացառվում է՝ տարածաշրջանային սուր հակասությունների հանգույցում 
գտնվող մեր երկրի աշխարհաքաղաքական դիրքի պատճառով: Մնում է երեք մոդել՝ 
պարկուճը, մետրոպոլիայի ծայրամասը և հաբը:

3-րդ գլխում, արդի Հայաստանի կացութակերպի տեսակը վերլուծելիս, հանգեցինք 
այն եզրակացության, որ երկիրը պարկուճի և մետրոպոլիայի կիսածայրամասի (ի դեմս 
Ռուսաստանի) համակցություն է. մոտավորապես նույնը, ինչ Հյուսիսային Կորեան 
Չինաստանի նկատմամբ կամ երեսնամյա վաղեմության Կուբան՝ ԽՍՀՄ-ի նկատմամբ: 
Այսօր, մնալով պատմականորեն Ռուսաստանի հետ կապված պարկուճ, մենք սկսում ենք 
հարաբերություններ հաստատել Եվրոպայի և Իրանի հետ: Սակայն դա բավարար չէ մեր 
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կացութակերպի կայունությունն ապահովելու համար. հազիվ թե կարելի է համաշխարհային 
տարածքում լիիրավ սուբյեկտ դառնալու հույսեր փայփայել ու միաժամանակ նախկինի 
պես մնալ մեկուսացման մեջ: Մենք բազմիցս ընդգծել ենք Հայաստանում հաստատված 
ապրելակերպի դատապարտված ու նկատելիորեն սպառված լինելը և համարում ենք, որ 
Հայաստանը, քանի դեռ չի անցել այն կետը, որից հետո վերադարձն անհնար է, պետք է 
որպես տիրապետող ընտրի զարգացման իրատեսական մոդելներից մեկը՝ պարկուճը (բառիս 
բուն իմաստով), մետրոպոլիայի (հստակ գիտակցելով, թե ճիշտ որ մեկի) ծայրամասը և 
կամ հաբը: Իսկ այնուհետև, ինչպես արդեն ասել ենք 4-րդ գլխում, պետք է կյանքի կոչենք 
ընտրած մոդելը, ընդ որում՝ մեզ համար առավելագույնս շահավետ ձևով: 

Պարկուճը կարելի է նախընտրելի մոդել համարել միայն այն դեպքում, եթե նախապես 
համաձայնենք, որ մեզ համար գլոբալ մարտահրավերների լավագույն պատասխանը 
մեկուսացումն է: Այդ պարագայում պետք է որոշենք, թե, մեկուսանալով արտաքին աշխարհից 
և պահպանելով մեր ինքնակայությունն ու ինքնությունը, ինչպես ենք հայթայթելու հայոց ազգի 
առաջընթաց զարգացման համար անհրաժեշտ նյութական և ոչ նյութական ռեսուրսները: 
Կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանն այդ դեպքում ստիպված կլինի հենվել սեփական ներքին 
ռեսուրսների և մասամբ սփյուռքի ռեսուրսների վրա: Ավելի փոքր հավանականությամբ կարելի 
է հույս դնել օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների և միջազգային կազմակերպությունների 
օգնության վրա: Պարկուճի մոդելը մեզ կանգնեցնում է բարդագույն մի հարցի առջև. մեր 
ընդհանուր գործում ինչպե՞ս ներգրավել սփյուռքահայերի գոնե կեսին (մոտ 4 միլիոն մարդ)՝ 
նրանց դրդելով նյութական ու մտավոր ռեսուրսներ ներդնելու Հայաստանի զարգացման 
մեջ, որի բնակչությունն ընդամենը 2-3 միլիոն մարդ է և, նման պայմաններում կասկածից 
վեր է՝ էականորեն չի աճելու: Ինչո՞վ կարող է պարկուճ-Հայաստանը հրապուրել սփյուռքի 
հայերին, ինչպե՞ս կարող է դառնալ նրանց հետաքրքրությունների ու շահերի կիզակենտրոնը: 
Հնարավոր է, որ լայնածավալ քննարկումների միջոցով կարելի է փոքրիշատե ընդունելի 
լուծում մշակել, սակայն, ընդհանուր առմամբ, այս մոդելի հիման վրա զարգացումը թվում 
է փակուղային: Դրա անհեռանկարայնության գլխավոր պատճառներից մեկն այն է, որ 
պատմականորեն կացութակերպի նման տեսակը բնական չի եղել հայերի՝ ազգ-միջնորդի 
համար, այլ ավելի շուտ՝ հակառակը: Այն, անշուշտ, նպաստում է մեր ինքնակայության 
պահպանմանը, սակայն, եթե հաշվի առնենք ինքնության այսօրվա ճգնաժամը ներփակ 
ու ազգային առումով միատարր երկրում և հայ ենթաէթնոսների միջև առկա խզումները, 
բուն այդ ինքնակայությունը բավականին խնդրահարույց է124:

Մետրոպոլիայի ծայրամասը կարելի է համարել միանգամայն տանելի մոդել, եթե 
համարենք, որ մեզ, ինչպես և բազմաթիվ ոչ մեծ պետությունների համար լավագույն 
տարբերակը կլինի անհաղթահարելի ուժի պայմաններին անտրտունջ ենթարկվելը, ինչը 
բխում է աշխարհաքաղաքական ռիսկերի վերլուծությունից և սեփական անվտանգությունն 
ապահովելու անհրաժեշտությունից: Այս դեպքում առաջանում է հետևյալ հարցը՝ ինչպե՞ս  
խուսափել սակավանշանակ հավելամասի ճակատագրից և երկրի քաղաքացիների, 

124 Տաղանդավոր կինոռեժիսոր և սցենարիստ Կարեն Գրիգորյանը ներկայացրել է Հայաստանի 
զարգացման իր պատկերացումը, որը շատ նմանություններ ունի այն մոդելին, որը մենք անվանում 
ենք «պարկուճ»: Նրա աշխատանքը հրատարակվել է տասնհինգ տարի առաջ, բայց ցայսօր չի 
կորցրել հրատապությունը: Տե՛ս Геворкян К. Государство-семья, государство-крепость // Литературная 
Армения. – 2003. – №3։
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սփյուռքի ու բուն մետրոպոլիայի համար դառնալ ամենածաղկող, բարեկեցիկ ծայրամասը: 
Դարեր շարունակ մենք գոյատևել ենք որպես Հռոմեական, Պարսից, Բյուզանդական և 
այլ կայսրությունների, ավելի ուշ՝ ԽՍՀՄ-ի ծայրամաս. շատ առումներով կյանքի այդ ձևը 
մեզ համար դարձել է սովորական, եթե չասենք՝ բնական: Պետք է, սակայն, հաշվի առնել, 
որ ծայրամասի զարգացումն ամենևին հիմնական խնդիրը չէ մետրոպոլիայի համար, և, 
դրանից բացի, կայսերական կենտրոնի հետ կյանքի ամենատարբեր բնագավառների 
համակարգումը նշանակում է, որ զարգացման հիմնական աղբյուրը լինելու են մետրոպոլիայի, 
այլ ոչ թե ազգի ներքին ռեսուրսները: Ի լրումն, այդ մոդելը ենթադրում է ծայրամասի և 
մետրոպոլիայի որոշակի սոցիալ-մշակութային համապատասխանեցում, իսկ դա կարող 
է հանգեցնել ազգային ինքնության հետագա տարրալուծման, հայ ենթաէթնոսների միջև 
խզումների հաղթահարման ճանապարհին նոր խոչընդոտների առաջացման: Հիշեցնենք, 
որ դեպի Ռուսաստան հնուց եկող կողմնորոշումը Հայաստանը նրա լիարժեք ծայրամաս 
չի դարձնում դեռևս, քանի որ, ինչպես արդեն ասվել է 3-րդ գլխում, մենք չկարողացանք 
ինչպես հարկն է օգտագործել մետրոպոլիայի հարստագույն ռեսուրսները: Եվրոպական 
Միության հետ վերջերս ստորագրած Համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության 
մասին պայմանագիրը նոր հնարավորություններ է բացում: Չի կարելի հաշվի չառնել նաև 
Իրանը, որի նկատմամբ պատժամիջոցները վաղ թե ուշ վերջնականապես հանվելու են, 
և որի հետ մեզ կապում են երկարատև հարաբերություններ, որոնց արմատները ձգվում 
են դեպի անցյալի խորքերը: Այսօր, ինչպես և բազմաթիվ հարյուրամյակներ շարունակ, 
մենք կանգնած ենք ոչ միայն զարգացման մոդելի, այլև ինտեգրման վեկտորի ընտրության 
առջև, ընդ որում, ընտրել կարող ենք Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի և Եվրոպական 
Միության միջև:

Հարկ է նաև նկատի ունենալ, որ պետության դերը «պարկուճ» և «մետրոպոլիայի 
ծայրամաս» մոդելներում սկզբունքորեն տարբեր է: Պարկուճ-երկրում պետությունը միշտ 
հանդես է գալիս դրամ հավաքողի և դրսից եկող ռեսուրսներն ստացողի դերում, ինչպես 
նաև ներսից ազգը պաշտպանողի դերակատարությամբ։ Մետրոպոլիայի ծայրամաս-երկրում 
պետությունն ազգի պահպանության խնդիրը ձգտում է լուծել նախևառաջ հարմարվելու 
միջոցով՝ տվյալ մետրոպոլիային համահունչ: Ամեն դեպքում, երկու մոդելներն էլ, բոլոր 
առավելություններով հանդերձ, մեր պատկերացմամբ, բավական նշանակալի թերություններ 
ունեն:

Կարծում ենք՝ ընթերցողն արդեն հասկացել է, որ մենք Հայաստանի գլոբալ 
ապագայի կողմնակիցներ ենք և գերադասում ենք հաբի մոդելը: Մենք ցանկանում ենք, 
որ Հայաստանն սկսի շարժվել այն մոդելի ուղղությամբ, որը որոշ ժամանակ անց կարող է 
տիրապետող դառնալ: Պետք է հասկանալ հետևյալը. համաձա՞յն է արդյոք մեր ազգը մնալու 
համաշխարհային գործընթացների պասիվ օբյեկտ՝ բավարարվելով մշտական բնակիչների 
ու հյուրերի համար պատմական իր տարածքում առավելագույնս հարմարավետ միջավայրի 
ստեղծմամբ, թե՞, այնուամենայնիվ, կարող է դառնալ համաշխարհային քաղաքական, 
տնտեսական և մշակութային կյանքի իսկական սուբյեկտ: Համոզված ենք, որ հենց հաբի 
մոդելն է, որ կապահովի Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումը համաշխարհային տարածքում, 
հայերին կվերադարձնի ժողովուրդների միջև արդյունավետ միջնորդ լինելու նրանց վաղեմի 
առաքելությունը և միևնույն ժամանակ մեր երկիրը կվերածի համաշխարհային ազգի շահերի 
կիզակենտրոնի: Մենք համարում ենք նաև, որ անորոշության դարաշրջանում մեր այդ 
պատմական դերը, որն այսօր շատ առումներով կորցրել ենք, չափազանց պահանջված է 
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ժամանակակից աշխարհում: Եթե նախկինում միջնորդի ու թարգմանի դերն իրենց վրա 
էին վերցնում ազգի առանձին ներկայացուցիչներ, ապա այսօր նույնը կարող են կատարել 
ինքնիշխան պետությունն ու նրա բնակիչները:

Հաբ-պետություն մոդելը, որն իր «որմնախորշային» արժեքավոր իրավասությունների 
ու ակտիվների շնորհիվ կարող է խթաններ ստեղծել համաշխարհային մակարդակում 
փոխշահավետ փոխանակության համար, պահանջում է առաջին հերթին սփյուռքի 
հայկական ռեսուրսների մոբիլիզացում. տարբեր երկրներից բարձր որակավորում ունեցող 
մասնագետների գործածում, ինչպես նաև շփումների ու կապերի լայն ցանց: Հայաստանը 
պետք է դառնա հայերի մեծամասնության կենսական շահերի կենտրոնը: Անհրաժեշտ 
է քաղաքական, տնտեսական, մշակութային բոլոր առկա հայկական հանրույթների 
ինտեգրումը ընդհանուր ազգային հիմքի վրա. միայն այդպես մեզ կհաջողվի արտաքին 
ներդրումներ գրավել: Իսկ երկրի ներսում անհրաժեշտ է հասնել կապիտալի դուրսբերմանը 
ստվերային տնտեսությունից և դրանով իսկ ներքին ռեսուրսներ գտնել: Հենց այս մոդելն 
է, որ մեզ հասանելի կդարձնի ժամանակակից տեխնոլոգիաներն ու դրանց մշակումների 
մեթոդները, թույլ կտա Հայաստանում հավաքելու տարբեր ազգությունների ու դավանանքի 
լավագույն մասնագետներին, որոնք ցանկություն կհայտնեն մասնակից դառնալու մեր 
երազանքին:

Հաբի մոդելի ակնառու առավելությունն այն է, որ համաշխարհային գործընթացներին 
խոր ներգրավվածությունը մեզ թույլ կտա բավականին արագ իրականացնել 
պահպանությունից բարգավաճում անցումը, քանի որ հասանելի կդարձնի ոչ միայն 
մեր սփյուռքի ռեսուրսները, այլև ուղղակի օտարերկրյա, ինչպես նաև միջազգային 
կազմակերպությունների ներդրումները: Այս մոդելը, իհարկե, կպահանջի ճեղքումնային 
ոլորտների գրագետ ընտրություն, և այստեղ կարևոր է, որ նվազագույնի հասցվեն 
կանխատեսումների սխալները, քանի որ բաց թողած հնարավորությունների գինը 
շատ բարձր կլինի: «Հայաստան-2020/2031» ծրագրերի շրջանակներում սահմանել ենք 
գործունեության այն ոլորտները, որոնք առաջնային են Հայաստանի դեպի հաբ ընթացքի 
համար. գլոբալ կրթություն, բժշկություն և առողջապահություն, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ և գիտություն, ներտարածաշրջանային և միջազգային հարաբերություններ: 
Ուրվագծված ծրագրի համաձայն, Դիլիջանում բացել ենք միջազգային քոլեջ (տե՛ս UWC 
Dilijan-ի մասին տեղեկանքը): Միանալով UWC քոլեջների միջազգային համակարգին՝ 
դիլիջանյան դպրոցը ստացավ աշխարհի առաջատար հաբերի հետ կապեր հաստատելու ու 
պահպանելու հնարավորություն, այլ կերպ ասած՝ դարձավ ժամանակակից պայմաններում 
համաշխարհային ցանցային համագործակցության մասնակից:

Աշխարհագրական դիրքը՝ անցյալում մեր ազգային ողբերգության աղբյուրը, այսօր 
թերևս գլխավոր առավելությունն է, որը մենք պետք է առավելագույնս օգտագործենք: Մեր 
անմիջական հարևանները՝ Վրաստանն ու Ադրբեջանը, չեն կարող հավակնել հաբ-երկրի 
դերին, քանի որ տարածաշրջանում ու աշխարհում չունեն նույնպիսի մեծ ու ազդեցիկ 
սփյուռքներ: Մեր սփյուռքյան կապերը Մերձավոր Արևելքում՝ ներառյալ վերջին տարիներին 
Սիրիայից, Լիբանանից, Իրաքից, Իրանից, Թուրքիայից հեռացածները, եզակի լրացուցիչ 
հաղթաթուղթ են, որը հարկավոր է հմտորեն խաղարկել: Մեր գիտելիքները նախկին 
ԽՍՀՄ հանրապետությունների մասին, ինչպես նաև ցայսօր մասամբ պահպանված մեր 
կապերն այդ երկրներում նույնպես կարող են բարի ծառայություն մատուցել մեզ: Պետք է 
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արդյունավետ ձևով օգտագործենք առկա բոլոր հնարավորությունները՝ չնայած Թուրքիայի 
ու Ադրբեջանի հետ փակ սահմաններին: Նույնիսկ դիվանագիտական հարաբերությունների 
բացակայության պայմաններում կարելի է ոչ պետական կառույցների միջոցով կապեր 
հաստատել այդ երկրների հետ (բացի դրանից, փակ սահմանները խոչընդոտ չեն թվային 
հաղորդակցությունների աշխարհում):

Մենք համաձայն ենք Հետարդյունաբերական հասարակության հետազոտությունների 
կենտրոնի տնօրեն Վլադիսլավ Ինոզեմցևի կարծիքին. նա համարում է, որ «Հայաստանը 
պետք է նորովի իմաստավորի այն հնարավորությունները, որ բացում է շատ հարցերում 
աննախանձելի աշխարհագրական իր դիրքը: Վերջին տարիների իրադարձությունները՝ 
Իրանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների վերացումը և այդ երկրի վերադարձը գլոբալ 
աշխարհաքաղաքականություն, Թուրքիայի «սրընթաց անկումը» դեպի ավտորիտարիզմ 
ու հակաարևմտականություն, «մետաքսի ճանապարհների» չինական նախագծերը՝ այս 
ամենը ծայրահեղորեն անհրաժեշտ են դարձնում Իրանի հետ սերտ կապերի հաստատումը 
և Իրանը սևծովյան ափին միացնող ենթակառուցվածքի շինարարությունը (հնարավոր 
է՝ ներդրողների միջազգային կոնսորցիումի մասնակցությամբ»125: Ըստ Ինոզեմցևի, 
Հայաստանը պետք է թերևս մտածի նաև օդային տարանցման մասին՝ հաշվի առնելով, 
որ «Զվարթնոց» օդանավակայանը ավելի քան հազար մղոն հեռու է տարածաշրջանային 
խոշոր օդուղիների հանգույցներից:

Կարելի է, թերևս, միայն մասամբ համաձայնել հեղինակի հետ, որի պնդմամբ՝ նման 
ենթակառուցվածքային ծրագրերի հաջողությունը Հայաստանը կվերածի նշանակալի 
տարանցիկ տերության: Մեր կարծիքով, Հայաստանը չպետք է սահմանափակվի այդ 
կարգավիճակով (թեև այդ խնդրի լուծումն ինքնին կարող է հրապուրել զգալի ներդրումներ 
և ապահովել որակյալ աշխատատեղեր): Մենք պետք է ավելի հանդուգն լինենք և ձգտենք 
դառնալու լիարժեք հաբ, որը կծառայի մերձավորարևելյան ոչ թե մի քանի, այլ բոլոր երկրների 
շահերին: Կարծում ենք, որ այդ դերում Հայաստանը կարող է հավակնել յուրօրինակ չեզոք 
տարածքի, Մերձավոր Արևելքի «Շվեյցարիայի» դերին՝ տարածաշրջանային ու միջազգային 
ինտեգրացիայի հարմար ու շահավետ հարթակ դառնալով մի տարածաշրջանում, ուր 
իրավիճակը մշտապես փոփոխվում է, իսկ երբեմն՝ դառնում պայթյունավտանգ: Ինչպես 
արդեն ասվել է, նման մոդելի անցումը պահանջում է կոշտ ու ճկուն ենթակառուցվածքների 
մակարդակի որակական բարձրացում, ժամանակակից ու հարմարավետ օդանավակայանի 
առկայություն, աշխարհի՝ մեզ համար առավել կարևոր առնվազն երեսուն քաղաքի հետ 
կանոնավոր և էժան ավիահաղորդակցություն, հյուրընկալության բարձր չափանիշներ, 
բարեկամական պայմաններ այն օտարազգիների համար, որոնք որոշում են ապրել ու 
աշխատել Հայաստանում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հանդեպ առաջավոր 
ու նուրբ հարկային քաղաքականություն, ստեղծագործ ու արարիչ գործունեությանը 
նպաստող առաջադիմական օրենսդրություն, առաջադեմ ու եզակի գիտահետազոտական 
և փորձարարական-կոնստրուկտորական աշխատանքների համար միջոցների ներգրավում: 
Այդպիսի Հայաստանի հետ համագործակցելը պետք է շահեկան լինի և՛ Ռուսաստանին, և՛ 
Իրանին, և՛ արաբական երկրներին, և՛ քրդերին, և՛ Եվրամիությանը, իսկ Հայաստանն ինքն 

125 Экономика Армении: вызовы и перспективы // Голос Армении. – 03.07.2017. URL: http://golosarmenii.
am/article/55384/ekonomika-armenii-vyzovy-i-perspektivy (հղումը կատարվել է 16.05.2018).
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այդ պայմաններում կարող է պահպանել չեզոքությունը՝ անշեղորեն հետամուտ լինելով 
սեփական շահերին: 

Դեպի հաբ ընթացքը մեր վերնախավից կպահանջի նշանակալի մտավոր ջանքեր, 
քանի որ պիտի փորձենք նուրբ հավասարակշռություն գտնել հսկայական աշխարհի 
և փոքրաքանակ մասնատված ազգի շահերի միջև, հստակ սահմանել ու կարողանալ 
պաշտպանել սեփական դիրքերը: Մեր առջև բարդագույն մի խնդիր է դրված՝ համոզելու 
մեր հզոր հարևաններին, որ ի դեմս Հայաստանի՝ տարածաշրջանային հաբ ունենալն 
ավելի շահեկան է, քան այն որպես սեփական ծայրամաս դիտարկելը: Դրա համար, ի թիվս 
այլ բաների, անհրաժեշտ է երկրում ստեղծել կյանքի ու գործարար փոխգործակցության 
համար հարմարավետ, բարեկամական միջավայր: Այս խնդիրը հնարավոր է լուծել միայն 
ազգային վերնախավի չափազանց լարված ու համաձայնեցված ջանքերի շնորհիվ:

Անդրադառնալով Հայաստանի անցմանը գոյության բաց ձևին՝ մեկ անգամ ևս 
հիշատակենք սինգապուրյան տնտեսական հրաշքի արարիչներից մեկին՝ Լի Քուան Յուին: 
Երբ նա եկավ իշխանության, Սինգապուրը բնական ռեսուրսներից զուրկ, հետամնաց 
երկիր էր՝ շրջապատված հարևաններով, որոնք, ինչպես և Սինգապուրը, չէին կարող 
պարծենալ զարգացման բարձր մակարդակով: Նոր առաջնորդը գիտակցում էր, որ երկիրը 
մեռյալ կետից շարժել կարելի էր միայն բնակիչների մտածողությունն արմատապես 
փոխելու պայմաններում: Իսկ դրա համար Սինգապուրի քաղաքացիները պետք է ոչ թե 
սոսկ ավելի լավ օրինակներ տեսնեին, այլև անձնական փորձով զգային տնտեսական ու 
սոցիալական միջավայրի որակական տարբերությունը: Անհնար է շոշափելիորեն զգալ 
«Տրաբանտի» ու «Մերսեդեսի» միջև տարբերությունը՝ առանց առաջինից հետո երկրորդի 
ղեկին նստելու: Ուստի իր կառավարման առաջին տասը տարիներին Լի Քուան Յուն 
հասցրեց 18-45 տարեկան սինգապուրցիների շուրջ կեսին գործուղել Ամերիկա, Եվրոպա, 
Ճապոնիա, որպեսզի նրանք տեսնեին այն նմուշները, որոնց պետք է ձգտեր հասնելու 
իրենց երկիրը, և դադարեն այն համեմատել շատ ավելի թույլ զարգացած Մալայզիայի 
ու Ինդոնեզիայի հետ: «Եթե աչքի առջև չունենայինք Արևմուտքի օրինակը, մենք երբեք 
առաջ չէինք ընթանա», – հետագայում ասել է Լի Քուան Յուն: Խոսքը, բնականաբար, 
Սինգապուրը պատճենել փորձելու մասին չէ, առավել ևս՝ որ այդ երկիրն ամենևին նման չէ 
Հայաստանին, բացի դրանից, այն նաև ժողովրդավարության օրինակելի նմուշ չէ: Սակայն 
սինգապուրյան փորձի որոշ տարրեր, ինչպես պարզվեց այս գրքի հեղինակներից մեկի 
հրավերով Հայաստան ժամանած Լի Քուան Յուի հետ շփումից, կարող են օգտակար 
լինել մեզ: Մասնավորապես, արտաքին աշխարհի առջև բացելով երկիրը՝ մենք չպետք 
է բավարարվենք փոխշահավետ տնտեսական կապերի պահպանմամբ սովորական 
պայմանագրորդների (կոնտրագենտների) հետ, այլ պիտի ընտրենք այնպիսիներին, որոնք 
կարող են ուսուցիչներ և արդյունավետ գործընկերներ դառնալ մեզ համար մտավորական 
ոլորտում: Այդպիսի երկրների շարքին կարելի է դասել Իռլանդիան, Ֆինլանդիան, նույն 
Սինգապուրը և այլն: Հայաստանը պետք է առանձնահատուկ հարաբերություններ հաստատի 
այն պետությունների հետ, որոնց ուզում է նմանվել, այլ խոսքով՝ նրանց հետ, որոնք արդեն 
յուրացրել են հաբի դերն իրենց տարածաշրջաններում. Շվեյցարիայի, Միացյալ Արաբական 
Էմիրությունների, Լյուքսեմբուրգի և այլոց հետ: 

Հաբի մոդելը, իհարկե, առաջադրում է մշակութային զարգացման լուրջ խնդիրներ, 
պահանջում է համաշխարհային նոր իրողությունների պայմաններում մեր ինքնության 
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համատեղ իմաստավորում: Հարկավոր է, որ միաժամանակ և՛ սեփական լեզվական մշակույթը 
բարձրացնենք, և՛ ընդլայնենք օտար լեզուների իմացությունը՝ ինչպես եվրոպական, այնպես 
էլ արևելյան՝ ֆարսիի, արաբերենի, թուրքերենի, քրդերենի, վրացերենի և այլն: Մենք պետք 
է բազմալեզու ազգ լինենք, որպեսզի առավելություն ունենանք մեր հարևանների նկատմամբ: 
Հարկավոր է ոչ միայն սովորել Հայաստանում ընդունել ամերիկացիների, ճապոնացիների 
ու եվրոպացիների, այլև հարմարավետության, հանդուրժողականության պայմաններ 
ստեղծել այն ժողովուրդների ներկայացուցիչների համար, որոնք մեր տարածաշրջանային 
հարևաններն են: Պահպանելով, ամրապնդելով մեր ազգային ինքնությունը՝ չպետք է 
վախենանք, երբ Հայաստան են գալիս այլ ազգությունների կամ կրոնի ու դավանանքի 
մարդիկ: Իհարկե, բաց լինելը ոչ միայն նոր հնարավորություններ է ստեղծում, այլև նոր 
մարտահրավերներ. մասնավորապես, էականորեն բարձրանում են տեղի բնակչության 
մրցունակությանը ներկայացվող պահանջները: Հարկ է, սակայն, հստակորեն գիտակցել, 
որ մենք այլ ուղի չունենք: Մեր մշակութային ժառանգությունը՝ բազմապատկված եզակի 
աշխարհագրական դիրքով, կարող է դառնալ մեր անվտանգության երաշխիքը: Եթե 
երկիրն ընդունակ է իրոք նոր ու հրապուրիչ որևէ բան առաջարկելու իր հարևաններին ու 
աշխարհին, դա ինքնին արդեն նրա անվտանգության ու կայունության կարևոր երաշխիք 
է: Եվ դա է պատճառը, որ Հայաստանում իրականացվող մեր բոլոր նախաձեռնությունները 
նպատակաուղղված են նրան, որ մեր երկիրը ժամանակի ընթացքում կարողանա դառնալ 
հաբ: Անհնար է ճշգրիտ ժամկետներ կանխատեսել, սակայն այդ ուղղությամբ շարժվել 
հարկավոր է սկսել հենց հիմա, ինչն էլ անում ենք՝ հիմնվելով «Հայաստան - 2031» ծրագրի 
շրջանակում իրականացված հետազոտությունների վրա և նկատի ունենալով ավելի 
հեռավոր հեռանկար՝ «Հայաստան - 2041» ծրագիրը:

Ժամանակակից աշխարհում անհնար է պահել կամ ներգրավել տաղանդավոր 
մարդկանց, եթե երկրում չկան առաջավոր կրթական հաստատություններ, համաշխարհային 
մակարդակի բժշկական կենտրոններ և որակյալ ուրբանիստական ենթակառուցվածք: 
Շատ հաճախ երկրի քաղաքացիները պատրաստ են մնալու երկրում, իսկ սփյուռքահայերն 
ու օտարերկրացիները՝ գալ Հայաստան աշխատելու՝ համաձայնելով ավելի ցածր 
աշխատավարձի, եթե համոզված լինեն, որ իրենց ընտանիքները կապահովվեն արդիական 
բժշկական սպասարկմամբ և հարմարավետ բնակարանով, իսկ զավակները կստանան 
պատշաճ կրթություն: Կրթական նպատակներին է ծառայում մեր խարսխային ծրագրերից 
մեկը, որի մասին ուզում ենք պատմել այստեղ:

Դիլիջանի միջազգային դպրոց (United World College Dilijan)

Հայ ժողովրդի ամբողջ պատմության ընթացքում կրթությունն ու լուսավորությունը 
մնացել են նրա գլխավոր արժեքներից մեկը: Ուստի մեր առաջնահերթ խնդիրն էինք 
համարում Հայաստանում բացել կրթական եզակի կենտրոն, որը կհամապատասխանի 
միջազգային բարձրագույն չափանիշներին: Նման հավակնոտ ծրագրի իրականացմանը 
բացառիկ կարևորություն էինք տալիս նաև մեր այն եզրահանգման պատճառով, որ 
ազգային առումով միատարր բնակչություն ունեցող երկրում միջազգային դպրոցի 
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ստեղծումը կարող է որոշ չափով հայերին վերադարձնել ազգ-միջնորդի ավանդական 
դերը և միաժամանակ նպաստել մեր լավագույն որակների բացահայտմանը: 

Եթե հեռավոր 2008 թվականին՝ մեր ռազմավարության մշակման փուլում, 
Հայաստանի պետական պաշտոնյաներին ու հանրության ներկայացուցիչներին 
հարցնեինք, թե կրթության ոլորտում առաջին հերթին ինչպիսի ծրագիր է անհրաժեշտ, 
մեզ անկասկած կառաջարկեին խոշոր գումար նվիրաբերել արդեն իսկ գոյություն 
ունեցող դպրոցներին, որպեսզի վերջիններս բաժանեին դա միմյանց միջև և 
բարելավեին կրթական գործընթացն ու ենթակառուցվածքը: Մենք գիտակցում էինք 
նման օգնության կարևորությունը, սակայն ուզում էինք գնալ ավելի խոր, համակարգային 
փոփոխությունների ճանապարհով: Տարբեր երկրների ու էթնիկ տարբեր ծագում 
ունեցող երեխաների համար Դիլիջանում միջազգային դպրոց բացելու որոշումը 
առավելագույնս համապատասխանում էր Հայաստանի ապագայի մեր տեսլականին՝ 
հաբ-երկրին, որը պիտանի ու օգտակար է տարածաշրջանին և աշխարհին: Մենք նաև 
հստակորեն գիտակցում էինք, որ չենք կարողանա հրապուրել բարձր որակավորում 
ունեցող օտարերկրացի մասնագետների և խթաններ ստեղծել սփյուռքահայերի 
վերադարձի համար, եթե Հայաստանում չլինի միջազգային բարձրագույն չափանիշներին 
համապատասխանող դպրոց:

Մենք գիտակցաբար ենք ընդունել United World Colleges (UWC) շարժմանը 
միանալու որոշումը: Շարժումը, բացի UWC Dilijan-ից, ներառում է 16 միջազգային 
քոլեջներ, որոնք ցրված են աշխարհով մեկ և կիրառում են տաղանդավոր երեխաների 
ընտրության կենտրոնացված համակարգ՝ անկախ նրանց ծնողների ֆինանսական 
դրությունից: UWC-ին անդամակցությունը մեզ հնարավորություն տվեց աշխարհի 
տարբեր երկրներից Հայաստան բերելու ուսանողների ու դասախոսների, ինչպես 
նաև առաջավոր կրթական մեթոդներ ներդնելու: Այսօր՝ բացումից չորս տարի անց, 
UWC Dilijan-ում սովորում է ավելի քան 200 երեխա աշխարհի 80 երկրներից: Նրանց 
մեծամասնությունը մինչև Դիլիջան գալն առհասարակ չգիտեր Հայաստանի գոյության 
մասին: UWC Dilijan-ի հայկական ծագում չունեցող բոլոր ուսանողներն անցնում 
են հայոց լեզվի ու մշակույթի վեցշաբաթյա բազային դասընթաց: Երեխաներին 
դասավանդում է 17 երկրներից եկած 40 դասախոս: Դասախոսների ընտրությունը 
կատարվում է խիստ բծախնդրորեն: Կրթության նկատմամբ նոր մոտեցումը թույլ է 
տալիս ուսանողների մեջ զարգացնել 21-րդ դարում անհրաժեշտ որակներ՝ տարբեր 
սոցիալական խմբերի, ազգությունների ու ռասաների մարդկանց հետ հարաբերվելու 
հմտություններ, ճկունություն, ռիսկի դիմելու, ոչ ստանդարտ մտածելու, սեփական 
մտքերն ու գաղափարները գրագետ արտահայտելու ունակություններ:

UWC-ին անդամակցությունը հայ ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռում 
որակյալ միջազգային կրթություն ստանալու երկրի սահմաններից դուրս, ընդօրինակելու 
առաջավոր փորձն ու վերադառնալուց հետո ձեռք բերած կարողություններն ու 
հմտությունները ծառայեցնելու հայրենիքի շահերին: UWC-ի Հայաստանի ազգային 
կոմիտեն զբաղվում է UWC-ի համակարգում ուսուցում անցնելու ցանկություն ունեցող 
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տեղացիների ընտրությամբ: Կոմիտեն սկսել է գործել 2011 թվականին: Այդ ժամանակից 
ի վեր 54 հայ ուսանողի հնարավորություն է ընձեռվել սովորելու աշխարհի 15 երկրների 
UWC քոլեջներում՝ չհաշված Դիլիջանի քոլեջը: Ուսանողների մեծ մասը ստանում է 
դրամաշնորհներ, որոնք ամբողջությամբ կամ մասամբ փակում են ուսման և կեցության 
արժեքը UWC քոլեջներում, դրանց թվում և UWC Dilijan-ում:

Դիլիջանում միջազգային դպրոց բացելիս մենք սկզբունքորեն կարևոր էինք 
համարում ուսանողների և քաղաքի ու մերձակա գյուղերի բնակիչների՝ հատկապես 
երիտասարդության, գործակցության ապահովումը: Այդ նպատակով ստեղծվեց 
Դիլիջանի համայնքային կենտրոնը (Dilijan Community Center)՝ տեղեկատվական 
ու կրթական մի հարթակ, որը ուսուցողական ծրագրեր է կազմակերպում տեղացի 
երեխաների ու մեծահասակների համար և նպաստում է քաղաքի կյանքին նրանց 
ակտիվ մասնակցությանը: Այսօր Կենտրոնի մշտական ծրագրերին մասնակցում 
են Դիլիջանի շուրջ հազար բնակիչներ: Նրանց համար կազմակերպվել են բաց 
դասախոսություններ և վարպետության դասեր, անգլերենի ու ռուսերենի ուսուցման 
դասընթացներ, պարապմունքներ սոցիալական ծրագրերի ստեղծման ու կառավարման 
գծով, փորձի փոխանակման նպատակով ուղևորություններ այլ քաղաքներ ու երկրներ 
և այլն: Այս ամենը տեղի բնակիչների առջև հնարավորությունների լայն հորիզոն է 
բացում՝ նրանց մղելով զբաղվելու սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ: Կենտրոնի 
գործունեության առանձին ուղղություն է կանանց ինքնիրացման և նրանց տեղական 
համայնքի տնտեսական կյանքում ներգրավելու համար պայմանների ստեղծումը: 
Կենտրոնի շնորհիվ Դիլիջանն ընդգրկվել է ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ի Ուսումնառող քաղաքների 
գլոբալ ցանցում: Երկու տարուց ի վեր լճափին գործում է սրճարան («Սրճարան 
№2»)՝ Դիլիջանի երիտասարդ բնակիչների հատուկ նախագիծը: Այստեղ նրանք 
ստանում են հյուրընկալության արդյունաբերության մեջ աշխատանքի հմտություններ, 
ծանոթություններ են հաստատում և միասին ժամանակ անցկացնում: Այս ամառ 
UWC-ի շուրջ 50 շրջանավարտ կայցելի Դիլիջան և Հայաստանի մյուս քաղաքներ՝ 
մասնակցելու մեր մի քանի ծրագրերի աշխատանքներին (IDeA, FAST և այլն): Մյուս 
կողմից, դիլիջանցի երեխաները, տեսնելով, թե ինչ հիանալի կրթական հաստատություն 
է դարձել քոլեջը, իրենք ևս ձգտում են սովորել. ներկայումս արդեն UWC քոլեջներ են 
ընդունվել 10 դիլիջանցի պատանիներ:

21-րդ դարի պահանջներին համապատասխանող ժամանակակից կրթական 
հաստատության առկայությունը Դիլիջանում, ինչպես նաև ԱՅԲ դպրոցը, ԹՈԻՄՈ 
ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական 
վարժարանն ապացուցում են, որ Հայաստանում կարող են համատեղվել կրթական 
տարբեր մոդելներ:

Հաջորդ քայլը լինելու է մեր կրթական պլատֆորմի հիմքի վրա Scholae Mundi 
դիլիջանյան կրթական բույլի (cluster) ստեղծումը. սա առանձնահատուկ քաղաքային 
միջավայր է, որը, մի կողմից, երեխաներին ու մեծահասակներին կօգնի ձեռք բերելու 
հետարդյունաբերական հասարակությունում հաջողության հասնելու անհրաժեշտ 
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հմտություններ, իսկ մյուս կողմից կպատրաստի կրթության ոլորտի մասնագետներ՝ այդ 
մասնաճյուղի մեջ ներգրավելով լավագույններից լավագույններին: Հուսով ենք, որ ի 
վերջո և՛ Դիլիջանը, և՛ ամբողջ Հայաստանը կվերածվեն միջազգային կրթական հաբի:

Համաշխարհային ազգի շահերի կենտրոնակետը

Սփյուռքի ամենատարբեր ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները հստակ կերպով 
ցույց են տվել, որ քանի դեռ Հայաստանը ծաղկող երկրի վերածելը չի դարձել համընդհանուր 
ազգային ծրագիր, անիմաստ է խոսք բացել սփյուռքահայերին մեր ընդհանուր գործի մեջ 
ներգրավելու մասին: Այսօր հայկական ծագում ունեցող ձեռնարկատերերը, որոնց ընդհանուր 
կարողությունը մի քանի անգամ գերազանցում է Հայաստանի ՀՆԱ-ն, բարեգործությանը 
միջոցներ նվիրաբերում են, սակայն ներդրումներ չեն անում երկրի ապագայի համար: 
Հարկավոր է շիտակ հայացքով նայել ճշմարտությանը. վերջին երկու տարիների ընթացքում 
200-300 միլիոն դոլար ուղղակի ներդրումները, որոնց էական մասը հայկական սփյուռքի 
միջոցներն են, խղճուկ տեսք ունեն ազգականների կողմից Հայաստանում իրենց 
ընտանիքներին ուղարկվող դրամական փոխանցումների ամենամյա ծավալի համեմատ, 
որը կազմում է 2,3 միլիարդ դոլար: Ներդրումների այս ավելի քան համեստ ցուցանիշը 
վկայում է, որ Հայաստանը վերջին քսանյոթ տարվա ընթացքում չի վերածվել սփյուռքի 
կենսական շահերի կենտրոնակետի: Առավել հաջող են Հայաստանի քաղաքացիների և 
սփյուռքահայերի համատեղ ծրագրերը, բայց դրանք հազվադեպ բացառություններ են:

Հայաստանի շուկան չափազանց փոքր է, ինչը խոչընդոտներ է հարուցում մեր 
տնտեսության ավանդական ոլորտներում անդրազգային կորպորացիաների կողմից 
նշանակալի ուղղակի ներդրումների ներգրավման ճանապարհին: Եվ ուրեմն, պետք 
է փնտրել նորարարական ծրագրերի ֆինանսավորման ոչ սովորական ուղիներ՝ այն 
հաշվարկով, որ հետագայում դրանց իրականացման պտուղները հնարավոր լինի, որպես 
նոր տեխնոլոգիաներ և «նոու-հաու», նվազագույն ծախքերով արտահանել աշխարհի այլ 
երկրներ: Հայաստանը պետք է ձգողության կենտրոն դառնա լավագույն ուղեղների համար, 
որոնք, ջանքերի միավորմամբ ու փորձի փոխանակմամբ, կկարողանան նոր գաղափարներ 
հղանալ: Խոսքն ամենից առաջ մեր սփյուռքի ներկայացուցիչների մասին է, սակայն կարելի 
է ակնկալել, որ տաղանդավոր մարդիկ, օգտագործելով աշխարհի տարբեր երկրներում 
իրենց լայն կապերը, իրենց հետևից կբերեն նաև այլոց:

Այս առնչությամբ առանձնացնենք մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք կարող են 
լուծվել միայն միասնաբար: Նախ և առաջ, հարկավոր է հստակ գիտակցել, թե ինչ է 
նշանակում համաշխարհային ցանցի հիմնական հանգույց  բուն հասկացությունն արդի 
պայմաններում: Ներկայումս ձևավորվել է սփյուռքի հետ հարաբերությունների որոշակի 
մոդել, որը կարգավորվում է Սփյուռքի նախարարության՝ 1964 թվականին հիմնված 
խորհրդային Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի կոմիտեի ժառանգորդի 
կողմից: Ինչպես գործադիր իշխանության որևէ մարմին, այդ նախարարությունն ունի 
հստակ կերպով շրջանակված խնդիրների ցանկ և հավակնում է պետական բյուջեի որոշակի 
հատվածին: Բացի դրանից, գոյություն ունեն պետություն – մասնավոր գործընկերության 
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առանձին ինստիտուտներ, ինչպես, օրինակ, Ռազմավարական նախաձեռնությունների 
կենտրոնը, որը կոչված էր երկխոսություն հաստատելու պետության և հայկական սփյուռքի 
ներկայացուցիչների միջև՝ առաջին հերթին երկիր ներդրումներ բերելու նպատակով: Այս 
մոդելը, որը, անկասկած, միակ հնարավոր մոդելն էր ԽՍՀՄ-ում, ըստ էության գերիշխում 
է նաև արդի անկախ Հայաստանում՝ խանգարելով հայերին անցնելու ցանցային ազգի 
ձևաչափով ապրելակերպին: 20-րդ դարի ավանդական ինստիտուտներն իրենց հիերարխիկ 
կառուցվածքով ի վիճակի չեն կարգավորելու ցանցային փոխգործակցությունը: Գոյություն 
ունի լավ օրինակ՝ Իսրայելի Հայրենադարձների հարցերի նախարարությունը (բառացի՝ 
Ներգաղթի և կլանման/ինտեգրացիայի նախարարություն), որն աջակցում է հրեաների 
հայրենադարձությանը, սակայն մենք պետք է ձգտենք ազգային ինտեգրացման ավելի 
ճկուն ձևի: Հարկավոր է ստեղծել, առաջինը, հայրենադարձության նախարարություն, որն 
օգնություն կցուցաբերի հայ հայրենադարձներին և բոլոր նրանց, ովքեր կցանկանան ապրել 
ու աշխատել Հայաստանում, երկրորդ, սփյուռքյան կոմիտե՝ մասնավոր-պետական մի 
մարմին, որի կազմի մեջ կմտնեն Ռուսաստանի, Իրանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Լիբանանի և 
այլ երկրների հայ համայնքների ներկայացուցիչները, և որը կզբաղվի հայկական սփյուռքի 
խնդիրների լուծմամբ ամբողջ աշխարհում:

Ապրելով գլոբալիզացիայի պայմաններում՝ հաճախ ենք հանդիպում մարդկանց, 
որոնց հետաքրքրությունները կապված են երկրագնդի տարբեր վայրերի հետ և նրանց 
ստիպում են մշտապես տեղաշարժվել: Հայերի միջավայրում, որոնք միշտ չափազանց 
շարժունակ ազգ են եղել, այդպիսի մարդիկ քիչ չեն, իսկ ժամանակի ընթացքում ավելի 
կշատանան: Մենք կոչ ենք անում ավելի լայնորեն ընկալել և ընդունել այն իրողությունը, որ 
Հայաստանի հետ կապեր հաստատելու և դրանք պահպանելու համար ամենևին պարտադիր 
չէ մշտական ֆիզիկական ներկայությունը երկրում: Հարցը տեղափոխենք գործնական 
ոլորտ և ձևակերպենք այսպես. ինչպիսի՞ն պետք է լինեն մեր տնտեսական ու իրավական 
ինստիտուտները, որպեսզի սփյուռքահայերն ու երկրի քաղաքացիները ցանկանան իրենց 
ձեռնարկատիրական ծրագրերը նախաձեռնել Հայաստանում: Նաև՝ ինչպիսի՞ն պետք 
է լինի, ասենք, հարկային օրենսդրությունը ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց 
համար, որպեսզի Հայաստանը վերածվի մի վայրի, որտեղ ձեռնտու կլինի զետեղել ու 
պահել եկամուտները, խնայողությունները, կենսաթոշակային կուտակումները: Պատրա՞ստ 
ենք արդյոք առավելագույնս հարմար հարկային ռեժիմ ստեղծելու այն մարդկանց համար, 
որոնք ծրագրում են տարեց հասակում ապրել Հայաստանում և իրենց կարողությունը 
փոխանցել զավակներին: Հարկային համակարգի բարեփոխմանը ստեղծագործ ու խելամիտ 
մոտեցում ցուցաբերելու պարագայում կարելի է Հայաստան ներգրավել լուրջ ֆինանսական 
ռեսուրսներ՝ դրանով իսկ ապահովելով տնտեսական վերելքի «վառելանյութը»: Մենք պետք 
է հասնենք նրան, որ ամեն մի հայ Հայաստանի հետ ունենա ոչ միայն զգացմունքային, 
այլև գործնական կապ. իրեն այստեղ հյուր չզգա և միաժամանակ կարողանա ազատորեն 
տեղաշարժվել աշխարհում՝ հայրենի երկրում անցկացնելով տարեկան մի քանի ամիս: 

Պետք է հաշվի առնել, որ հայոց սփյուռքը միասնական օրգանիզմ չէ՝ Հայաստանի 
նկատմամբ հստակ ձևավորված առաջնահերթություններով ու ակնկալիքներով: Հույս 
տածել, թե տիրող էքստրակտիվ համակարգի պահպանման դեպքում սփյուռքահայերն 
ինքնակամ կսկսեն ակտիվորեն ներգրավվել Հայաստանի գործերի մեջ, սին պատրանք 
է: Գոյություն ունեցող կործանարար միտումը ջարդելու համար պետք է սկսենք ինքներս 
մեզանից: Մի կողմից, հարկավոր է վերլուծել, թե Հայաստանն ի՛նչ է ընդունակ ու 
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պատրաստ առաջարկելու սփյուռքին ՝ հաշվի առնելով վերջինիս բազմազանութունը, իսկ 
մյուս կողմից՝ գործնականորեն ու կառուցողական ձևով գնահատել, թե, հաշվի առնելով 
իր ներսում առկա  խզումները, սփյուռքն ի՛նչ է ակնկալում Հայաստանից126: Այս պահին 
մեր տրամադրության տակ չունենք հայկական սփյուռքի տարբեր նպատակային խմբերի 
խորքային ուսումնասիրության արդյունքներ, որոնք ցույց տային Հայաստանի հանդեպ 
նրանց ակնկալիքները, և այն ամենը, ինչի մասին գրում ենք ստորև, համաշխարհային հայ 
հանրության ներկայացուցիչների հետ շփումների փորձի վրա հիմնված եզրահանգումներ են։

Ենթադրում ենք, որ ֆիզիկական ոչնչացման կամ դատական հետապնդման 
իրական  սպառնալիքի և առհասարակ որևէ աղետի դեպքում, որը կստիպի իրեն հեռանալ 
բնակության սովորական վայրերը, սփյուռքի որոշակի հատված կուզենար ի դեմս 
Հայաստանի տեսնել անվտանգ ապաստան: Պատրա՞ստ է արդյոք հայոց պետությունն 
ապահովելու բոլոր սփյուռքահայերի անվտանգությունը՝ անկախ այն պատճառներից, որոնք 
վերջիններիս ստիպում են պաշտպանություն հայցել, այսինքն՝ Հայաստանը պատրա՞ստ 
է որոշ իրավիճակներում անտեսելու գոյություն ունեցող միջազգային կոնվենցիաները: 
Տասնամյակներ շարունակ այդպիսի պետական քաղաքականություն է վարում Իսրայելը 
երկրի սահմաններից դուրս որևէ բնույթի հետապնդման ենթարկվող հրեաների նկատմամբ՝ 
անկախ Իսրայելի քաղաքացիություն նրանց ունենալ-չունենալուց: «Մովսես» գործողությունը 
և դրան հետևած «Յեհոշուա» ու «Սողոմոն» գործողությունները, որոնց նպատակը 
Սուդանում քաղաքացիական պատերազմի գոտիներից եթովպացի հրեաներին Իսրայել 
տեղափոխելն էր, տասնհինգ տարվա ընթացքում (սկսած 1984 թվականից) թույլ տվեցին 
փրկել հազարավոր կյանքեր, թեև այդ ընթացքում խախտվում էին միջազգային իրավունքի 
նորմերը: Այս օրինակը վերաբերում է ծայրահեղ դրամատիկ հանգամանքներին, սակայն 
հաճախ այս կամ այն պետության կողմից ազգակիցների նկատմամբ նմանօրինակ 
գործողությունների ականատես ենք դառնում շատ ավելի պարզ իրավիճակներում: Մենք 
չգիտենք, թե ինչպիսի բնական, քաղաքական, տնտեսական աղետներ է մեզ համար 
պատրաստում ապագան, բայց կարող ենք չկասկածել, որ դրանք ժամանակ առ ժամանակ 
տեղի կունենան: Պատրա՞ստ է արդյոք Հայաստանն ընդունելու սփյուռքահայերին և 
ապահով տուն դառնալու նրանց համար:

Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, ինչպես 
և ֆինանսական փոխհատուցում ստանալուն ուղղված տարբեր երկրների հայ համայնքների 
վերջին հարյուր տարվա ընթացքում գործադրած ջանքերը չեն վայելել հայկական պետության 
աջակցությունը: Տարբեր ատյանների միջազգային դատարաններում այս գործերով 
դատավարություններն անցել ու անցնում են առանց Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտոնական ներկայացուցիչների, քանի որ հայոց պետությունն այդ գործերում 
տուժող կողմ չի համարվում: Հայաստանի Հանրապետությունը, ներկայացուցչություններ 
ունենալով միջազգային բոլոր նշանակալի կազմակերպություններում, դրանցում գործում 
է բացառապես ի շահ իր քաղաքացիների և ոչ թե ի շահ ամբողջ ազգի, իսկ դա, ըստ 

126 2017 թվականի մարտին մեկնարկել է նոր հետազոտություն՝ Armenian Diaspora Survey։ Դրա 
մասնակիցներն ուսումնասիրում են հայկական սփյուռքի համայնքների, ինչպես նաև սփյուռքահայերի 
միջև կապերն ամբողջ աշխարհում: Նախագիծը գլխավորում է դոկտոր Սյուզան Պատիեն (Armenian 
Cultural Foundation):
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ամենայնի, դժգոհություն է առաջացնում սփյուռքյան շրջանակներում: Մենք միջազգային 
հարաբերությունների մասնագետներ ու իրավաբաններ չենք, բայց համարում ենք, որ 
Հայաստանը պետք է փոխի համաշխարհային տարածքում իր դիրքավորումը, եթե իսկապես 
ցանկանում է դառնալ ողջ հայության շահերի կենտրոնակետը:

Իհարկե, պետական ինստիտուտների հնարավորությունները սահմանափակ 
են, բայց այսօր Հայաստանում կարող են գոյություն ունենալ նաև ոչ կառավարական 
կազմակերպություններ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգնություն ցուցաբերել 
կարիքի մեջ հայտնված սփյուռքահայերին. այսօր, օրինակ, աջակցության կարիք ունեն 
սիրիական Քեսաբի և իրաքյան Հավրեսքի դժբախտ բնակիչները, որոնք դիմադրում 
էին Իսլամական պետության զինյալների ներխուժմանը: Եվ այդպիսի քաղաքացիական 
կազմակերպությունների թիվը պետք է ավելի մեծ լինի: Որքան էլ դառն է ընդունելը, 
այնուամենայնիվ, սիրիահայերին օգնելու համար Հայ բարեգործական ընդհանուր միությանը 
հաջողվել էր հանգանակել ընդամենը 5 միլիոն դոլար, և քաղաքացիական պատերազմի 
գոտուց ընդամենը 20 հազար սիրիահայ տեղափոխվեց Հայաստան: Ցավոք, հաջողության 
չհասանք նաև Սիրիայում մեր վիթխարի մշակութային ժառանգության պահպանման 
գործում, որը լրջորեն վնասվել է ռազմական գործողությունների ընթացքում: 

Վերջին տարիներին Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը և սփյուռքյան 
որոշ շրջանակներ քննարկում են սփյուռքահայերի քաղաքացիությանն ու Հայաստանում 
մշտապես չբնակվող ՀՀ քաղաքացիների ընտրական իրավունքներին վերաբերող հարցեր: 
Խոսքը, մի կողմից, սփյուռքը Հայաստանի կյանքին մասնակից դարձնելու մասին է, մյուս 
կողմից՝ սփյուռքահայերի համար ներառականության սկզբունքն ապահովելու մասին: 
Առաջարկում ենք խնդիրն ավելի լայնացնել. արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունը 
պատրաստ է թափանցիկ մեխանիզմներ ստեղծելու («բլոկչեյնի» հիման վրա), որոնք 
արտասահմանում ապրող ՀՀ քաղաքացիներին և սփյուռքահայերին թույլ կտան մասնակցել 
երկրի ու ազգի որոշակի խնդիրներին առնչվող հանրաքվեներին: Իշխանության նկատմամբ 
վստահության պակասի պայմաններում հարկավոր է որոնել ազգային կոնսենսուսի 
ապահովման նոր միջոցներ:

Զարգացող երկրները տասնամյակներ շարունակ ջանում են բարձրացնել 
պետության գործառույթների արդյունավետությունը՝ հույս ունենալով մոտենալ զարգացած 
ժողովրդավարական երկրներին և, պատկերավոր ասած՝ ցատկել հեռացող գնացքի 
ոտնակին: Սակայն հիմա, հոսուն արդիականության պայմաններում, արժե նորովի 
խորհրդածել պետության գործառույթների շուրջ, առավել ևս, երբ խոսքը հաբ-երկրի 
մասին է, որը կատարում է համաշխարհային ցանցի հիմնական հանգույցի դերը: Մարդիկ 
հաճախ են մի քանի երկրների քաղաքացիություն ընդունում ու գիտակցաբար բնակավայր 
ընտրում պատմական հայրենիքից հեռու: Ինչպե՞ս կարող է պետությունն ապահովել 
այդ քաղաքացիների անվտանգությունն ու նրանց կողմից օրենքի պահպանումը: Նոր 
տեխնոլոգիաների համատարած ներդրումն ինչպե՞ս կարտացոլվի պետական կառավարման 
որակի վրա, և ինչպե՞ս օգտագործել դրանք ցանցային փոխգործակցությունը բարելավելու 
համար:
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Վերը հիշատակված իսրայելցի պատմաբան Յուվալ Ն. Հարիրիի կարծիքով, «մեծ 
տվյալները» (big data) ապագայում թույլ կտան մեծ հավանականությամբ կանխատեսել 
իշխանության մարմինների կանոնավոր փոփոխությունն ապահովող ժողովրդավարական 
բոլոր ընտրությունների արդյունքը և անգամ ազդել այդ արդյունքների վրա127. համացանցի 
համընդհանուր հասանելիության պայմաններում մենք ինքներս ենք այդպիսի 
հնարավորություն ընձեռում նոր տեխնոլոգիաներին՝ սոցիալական ցանցերում հավանություն 
տալով կամ մեր վերաբերմունքն արտահայտելով այս կամ այն իրադարձությանը: Արդյո՞ք 
«մեծ տվյալները» չեն արժեզրկում ժողովրդավարական ընտրությունների նշանակությունը: 
Գուցե ավելի լավ է «բլոկչեյնն» ու «մեծ տվյալներն» օգտագործել հասարակական կյանքի 
տարբեր հարցերով հանրաքվեներ անցկացնելո՞ւ համար՝ դրանով իսկ ընդլայնելով 
մասնակիցների թիվն այդ գործընթացին, որը նպատակաուղղված է այնպիսի որոշումների 
կայացմանը, որոնք նախկինում պատվիրակվում էին ընտրված ներկայացուցիչների:

Մենք նպատակ չենք դրել նկարագրելու բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք 
կարող են լուծում պահանջել ապագայում, և առավել ևս կոչ չենք անում վերանայելու 
ժողովրդավարական պետության գործառույթներն ու դրա հիմքում ընկած սկզբունքները: 
Սակայն գիտակցում ենք այդ հիմնախնդիրների առնվազն մի մասի՝ առավել անհետաձգելի 
հարցերի քննարկման անհրաժեշտությունը: Ոչ ոք ի զորու չէ կասեցնելու աշխարհում 
տեղի ունեցող փոփոխությունները: Մեզ մտահոգում է այն, որ այսօրվա Հայաստանում 
այդ փոփոխություններով թելադրված հարցերը ոչ միայն չեն լուծվում, այլև նույնիսկ 
քննարկման օրակարգ չեն մտնում: Ափսոսանքի է արժանի նաև այն հանգամանքը, որ 
զարգացող պետությունների մեծ մասը՝ ներառյալ Հայաստանը, պատճենելով արևմտյան 
նմուշները, հաշվի չեն առնում 21-րդ դարի իրողությունները և դրանց համապատասխանող 
նոր ձևեր չեն որոնում: 

Պատասխաններ պահանջող հարցերը կբազմապատկվեն ու կսրվեն, եթե Հայաստանը, 
հենվելով համաշխարհային ազգի ռեսուրսների համախմբման վրա, սկսի շարժվել դեպի 
հաբի մոդելը: Դա կփոխի իրավիճակը նրանց համար, ովքեր կուզենային հայերին բնորոշել 
ըստ արյան (նրանք ստիպված կլինեն նաև որոշելու, թե ինչպես վարվել այն մարդկանց 
ազգային պատկանելությունը պարզելու հարցում, որոնց երակներով խառն արյուն է հոսում): 
Ինչպես արդեն գրել ենք, շատերն ամենայն լրջությամբ հարց են բարձրացնում, թե կարելի՞ 
է արդյոք ճշմարիտ հայ համարել մահմեդական հայերին, կաթոլիկներին և կրոնական 
այլ դավանանքների հետևորդներին, ինչպես նաև աթեիստներին, ագնոստիկներին և 
այլն: Արդյո՞ք կարող է մարդը, հայ չլինելով, ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն՝ 
նախատեսված բոլոր իրավունքներով հանդերձ: Արդյո՞ք ազգային պատկանելությունը 
որոշվում է լեզվի իմացությամբ: Արդյո՞ք խելամիտ է հաբ-պետության մեջ տիտղոսակիր 
ազգություն հասկացության պահպանումը: Արդյո՞ք երկրում ապրողների համար պիտի 
գոյություն ունենան ազգային քվոտաներ: Այս բոլոր հարցերը հույժ կարևոր են բաց 
քննարկման համար ազգային առումով միատարր բնակչությամբ փակ հանրույթում, որն 
առանձնահատուկ զգայունությամբ է արձագանքում ազգային ինքնությանը վերաբերող 
բոլոր հարցերին:

127  Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (Harper, 2017).
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Սփյուռքը հզոր Հայաստանի կարիքն ունի ոչ պակաս, քան Հայաստանը՝ հզոր 
սփյուռքի: Սակայն այն հարցը, թե արդյոք մեր ազգին 21-րդ դարում սկզբունքորեն պետք 
է ունենալ միասնական կենտրոն, ծայրահեղ խրթին է: Հաճախ ենք փաստարկված 
քննադատություն լսում մեր հասցեին, երբ խոսքը վերաբերում է այդպիսի կենտրոնի 
գոյության նպատակահարմարությանը համակարգային քաոսի աշխարհում, որտեղ այն, 
ընդհանուր առմամբ, կարող է ոչնչացվել: Համաշխարհային ցանցային ազգի ծաղկման 
համար այսօր, ինչպես և Միջին դարերում, անհրաժեշտ են ընդհանուր գործունեությամբ 
միմյանց հետ կապված մի քանի հզոր հանգույցներ: Որպես օրինակ կարող է ծառայել 
Հանզայական միությունը՝ գերմանական ազատ քաղաքների քաղաքական ու տնտեսական 
միավորումը, որը 13-17-րդ դարերում վերահսկում էր ապրանքային հոսքերը Հյուսիսային և 
Բալթիկ ծովերի տարածաշրջանում՝ նշանակալի դեր կատարելով Հյուսիսային ու Արևմտյան 
Եվրոպայի, Բալթյան երկրների ու Ռուսաստանի միջև առևտրական, դիվանագիտական 
ու մշակութային կապերի զարգացման գործում:

Ներառական էկոհամակարգ

Անկախ Հայաստանում իրավունք ունենք ինքնուրույն որոշելու, թե ինչպես ենք ապրելու 
և զարգանալու: Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանում էքստրակտիվ համակարգի 
պահպանման դեպքում չենք կարող երազել երկրի ու ազգի լավագույն ապագայի մասին: 
Վերը բազմիցս ընդգծել ենք, որ կողմնակից ենք ազգի բարգավաճման ինստիտուցիոնալ 
տեսությանը: Հենց այդ պատճառով էլ այսօրվա միջանկյալ, մշուշոտ ու անհեռանկարային 
կացութակերպին հակադրում ենք ներառական էկոհամակարգը: «Էկոհամակարգ» 
ասելով՝ ի նկատի ունենք այնպիսի հանրություն, միջավայր ու կապերի համակարգ, որն 
ապահովում է մարդկանց արգասաբեր փոխգործակցությունն արդյունավետ քաղաքական, 
տնտեսական, հասարակական (քաղաքացիական) ու մշակութային ինստիտուտների 
շնորհիվ: «Ներառականություն» ասելով՝ ի նկատի ունենք, որ այդպիսի համակարգը, առաջին 
հերթին, կոչված է խթաններ ու դրդապատճառներ ստեղծելու ճեղքումնային զարգացման 
համար՝ միաժամանակ նվազեցնելով սոցիալական շերտավորումը, և երկրորդ՝ այն բաց 
է ու բարյացակամ աշխարհի հանդեպ: Հայաստանում ներառական էկոհամակարգի 
հաստատման կարևորագույն ցուցիչը պետք է դառնա այդ համակարգի՝ միգրացիոն 
հոսքերը հետ շրջելու կարողությունը՝ դրանք ուղղելով ոչ թե երկրից դուրս, այլ դեպի երկիր: 
Սա վերաբերում է և՛ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո առաջացած նոր սփյուռքին, և՛ Մերձավոր 
Արևելքի ռազմական հակամարտությունների գոտիներից հայ փախստականներին:

Ներառական էկոհամակարգ ստեղծելը շատ ավելի դժվար է, քան մեկ շնչի հաշվով 
ՀԱԵ-ն մեծացնելը: Այդ խնդիրն անհնար է լուծել, քանի դեռ հասարակությունը չի գիտակցել, 
որ Հայաստանում գոյություն ունեցող կացութակերպն ունի սահմանափակ ներուժ, որը 
շուտով սպառվելու է:
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Մեկ շնչին բաժին ընկնող եկամտից դեպի երջանկության մակարդակ 
և ներառական զարգացում

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ընդունված է աշխարհի երկրները 
բաժանել զարգացածների, զարգացողների և թույլ զարգացածների: Զարգացման 
բազային ցուցանիշներից մեկը համախառն ազգային եկամուտն է (ՀԱԵ), որը հաճախ 
նույնացվում է պետության մեջ կենսամակարդակի և բարեկեցության ցուցանիշի 
հետ: Այսպես, Համաշխարհային բանկն աշխարհի երկրները դասակարգում է հենց 
մեկ շնչի հաշվով ՀԱԵ-ի մակարդակով: Սակայն մեկ շնչին բաժին հասնող եկամուտն 
այնքան էլ կոշտ չի փոխհարաբերվում այն երևույթի հետ, ինչն ընդունված է անվանել 
բավարարվածության մակարդակ (happiness) կամ «երջանկության մակարդակ»:

2011 թվականի հուլիսին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան ընդունել է մի բանաձև, որով 
ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին կոչ է անում գնահատելու իրենց քաղաքացիների երջանկության 
մակարդակը և այն օգտագործելու որպես պետության քաղաքականության ուղենիշ: 
2012 թվականին հրապարակվել է առաջին Երջանկության համաշխարհային զեկույցը 
(World Happiness Report), որը հետագայում դարձել է ամենամյա: Այդ զեկույցները 
ցույց են տալիս, որ առավել զարգացած երկրների բնակչությունն ամենևին միշտ չէ, 
որ երջանիկ է զգում իրեն: Այսպես, 2017 թվականի Երջանկության համաշխարհային 
զեկույցի համաձայն, Կոստա Ռիկան երջանկության մակարդակով զբաղեցնում է 
12-րդ տեղը, մինչդեռ Համաշխարհային բանկի մեկ շնչին բաժին հասնող ՀԱԵ-ի 
դասակարգմամբ՝ ընդամենը 83-րդ տեղում է: Համեմատության համար նշենք, որ ավելի 
զարգացած Սինգապուրը 26-րդ տեղն է զբաղեցնում երջանկության մակարդակով և 
19-րդը՝ ՀԱԵ-ի, Հարավային Կորեան՝ համապատասխանաբար 55-րդ և 45-րդ տեղերը: 
«Երջանիկ երկրները նրանք են, որոնցում առողջ հավասարակշռություն կա նյութական 
բարեկեցության՝ այն տեսքով, որով դա սովորաբար հաշվարկվում է, և սոցիալական 
կապիտալի միջև, ինչը հասարակության մեջ նախատեսում է բարձր աստիճանի 
վստահություն, անհավասարության ցածր ցուցանիշ և վստահություն կառավարության 
հանդեպ», – համարում է Երջանկության համաշխարհային զեկույցը հրապարակող 
Sustainable Development Solutions Network կազմակերպության ղեկավար Ջեֆրի Սաքսը:

Հայաստանը երջանկության մակարդակով այսօր զբաղեցնում է 121-րդ տեղը և 
134-րդ տեղը՝ մեկ շնչին ընկնող ՀԱԵ-ի մակարդակով128: Համաշխարհային փորձը ցույց է 
տալիս, որ այն երկրներում, որոնցում գերակշռում են էքստրակտիվ ինստիտուտները, մեկ 
շնչի հաշվով եկամտի աճը չի նշանակում երջանկության մակարդակի ինքնաբերական 
աճ, այլ ավելի շուտ հանգեցնում է անհավասարության խորացմանն ու սոցիալական 
շերտավորմանը: Հայաստանը, ցավոք, այդ օրինաչափությունը հաստատող ակնառու 
օրինակ է: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում բնակչության մեկ շնչի հաշվով 
եկամուտներն աճել են տարեկան մոտ 4 տոկոսով, իսկ բարեկեցության բաշխման 

128 Մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀԱԵ-ի մակարդակը ըստ գնողունակության հարաբերակցության, 
Համաշխարհային բանկ, տվյալները՝ 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ: URL: https://datacatalog.
worldbank.org/dataset/gni-capita-ranking-atlas-method-and-ppp-based (հղումը կատարվել է 18.05.2018).
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մեջ անհավասարության վիճակագրական ցուցանիշը (Ջինիի համաթիվը)՝ տարեկան 
մոտավորապես 10 տոկոսով: Այլ կերպ ասած՝ վերջին հինգ տարիներին բնակչության մեկ 
շնչի հաշվով եկամուտների աճը Հայաստանում հանգեցնում է նրան, որ հարուստները 
հարստանում են ընդհանուր առմամբ հասարակության հաշվին, իսկ մնացածները 
լավագույն դեպքում չեն աղքատանում:

 2017 թվականին Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը սկսեց հրապարակել 
ներառական զարգացման համաթիվը. սա զուգակցված մի ցուցանիշ է, որը, 
ավանդական մակրոտնտեսական մեծությունների հետ միասին, հաշվի է առնում երկրի 
կառավարության գործողությունները յոթ հիմնական և հինգ օժանդակ ոլորտներում: 
Ծրագիրը սահմանում էր այն քաղաքացիների վրա առավել նկատելիորեն ազդող 
կառուցվածքային գործոնների խումբը, որոնք ներգրավված են տնտեսական աճի 
գործընթացում և օգտվում են այն բարիքներից ու հնարավորություններից, որոնց 
հանգեցնում է այդ աճը։ Այդ համաթիվը ցույց է տալիս, որ հասարակությունները, որոնք 
հաջողության են հասել հզոր միջին դասակարգ ձևավորելու գործում, կարողացել են 
նվազեցնել աղքատությունը և սոցիալական մեկուսացումը, նշված ոլորտներից շատերում 
նպատակաուղղված կերպով ստեղծել են արդյունավետ տնտեսական ինստիտուտներ և 
համակարգային խթաններ, սակայն միաժամանակ վարել են կոշտ մակրոտնտեսական 
քաղաքականություն և իրականացրել աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանն 
ուղղված բարեփոխումներ: Ներառական համաթվով 79 զարգացող երկրների շարքում 
Հայաստանն այսօր զբաղեցնում է ընդամենը 50-րդ տեղը: Կասկածից վեր է, որ 
տնտեսական բարեկեցության աճի և միաժամանակ սոցիալական անհավասարության 
նվազեցման համար Հայաստանը լուրջ ներուժ ունի: 

Նկար 23. Ներառականության համաթվի գլխավոր և երկրորդական ցուցանիշները

Հենասյ�ն  2.
Հիմնական
ծառայ�թյ�ն-
ներ և ենթա-
կառ�ցվածք

Հենասյ�ն 3.
Կոռ�պցիա
և վարձա-
վճարներ

Հենասյ�ն  6.
Զբաղված�-
թյան և աշխա-
տանքի վար-
ձատր�թյ�ն

Հենասյ�ն 7.
Դրամական
փոխանց�մ-
ներ

Հենասյ�ն 5.
Ակտիվների 
ստեղծ�մ և
ձեռնարկա-
տիր�թյ�ն

Հենասյ�ն 4.
Իրական
տնտեսական
ներդր�մների
ֆինանսական
միջնորդ�թյ�ն

Հենասյ�ն  1.
Կրթ�թյ�ն և
հմտ�թյ�ններ

Հիմնական �
թվային ենթա-
կառ�ցվածք

Բիզնես և
քաղաքական
էթիկա

Արդյ�նավետ
աշխատանք

Հարկային
կոդ

Փոքր
բիզնեսի
սեփականա-
տիր�թյ�ն

Ֆինանսական
համակարգի
ներառ�մ

Մ�տք

Առողջապահ�-
թյանն առնչվող
ծառայ�թյ�ններ և
ենթակառ�ցվածք

Վարձա-
վճարների
կենտրոնաց�մ

Աշխատավարձ
և ոչ աշխատա-
վարձային վար-
ձատր�թյ�ն

Սոցիալական
պաշտպա-
ն�թյ�ն

Տնային և
ֆինանսական
ակտիվների
սեփական�թյ�ն

Բիզնես
ներդր�մների
միջնորդ�թյ�ն

Որակ

Սեփական
կապիտալ
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Այժմ ավելի հանգամանորեն նկարագրենք Հայաստանում ներառական էկոհամակարգի 
ստեղծման համար անհրաժեշտ պայմանները: Դրանց թվում են. բարեկեցության 
աճն ապահովող խթանների ստեղծումը, հարմար ու մատչելի ենթակառուցվածքը, 
տարածաշրջանային հավասարակշիռ զարգացումը, ներդաշնակ կենսամիջավայրը:

Աճ ապահովող խթանները

Ինչպես վկայում են բազմաթիվ օրինակները, մերօրյա աշխարհում ճեղքումնային 
զարգացումն անհնար է՝ առանց գլոբալ գործընթացներին ինտեգրվելու: Համաշխարհային 
մակարդակում երկիրը պետք է մրցունակ լինի: Մասշտաբային մրցակցության համար 
մեր ռեսուրսներն ակնհայտորեն անբավարար են, հետևաբար հարկավոր է որոշել 
տնտեսության այն ճյուղերն ու խորշերը, որտեղ առավելագույնս կարճ ժամկետում կարող 
ենք աշխարհում պահանջարկ ունեցող ապրանքների ու ծառայությունների արտադրություն 
կազմակերպել: Հաբի հայեցակարգի մասին վերը խոսելիս առանձնացրինք մի քանի գերակա 
ոլորտներ: Զարգացնելով դրանք՝ պետք է ապահովենք աշխատանքի արդյունավետության 
բարձրացումը, որը Հայաստանում անթույլատրելիորեն ցածր է, և գործազրկության 
նվազեցումը բնակչության բոլոր խավերի, հատկապես երիտասարդների ու կանանց 
շրջանում, այլ կերպ ասած՝ ընդլայնենք մեր էկոհամակարգի ներառականությունը:

«Հայաստան-2020» ծրագիրը. հայացք 2018 թվականից

«Հայաստան-2020» ծրագրի շրջանակներում, միջազգային խորհրդատվական 
ընկերությունը, որին դիմել էինք, 2000-ական թվականների սկզբին առանձնացրել էր 
Հայաստանի տնտեսության համար գերակա հինգ ոլորտ: Հաստատվեց, որ հենց այդ 
ոլորտները պետք է առաջատար դեր կատարեն տնտեսական աճը խոչընդոտող երկու 
գլխավոր հիմնախնդրի լուծման՝ աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման 
և գործազրկության մակարդակի իջեցման գործում։ Ակնհայտ բարդությունն այն էր, 
որ որևէ ոլորտում աշխատանքի արտադրողականության աճին զուգահեռ աճում է 
նաև գործազրկությունը, քանի որ նվազում է բանվորական ուժի պահանջարկը: Ուստի 
հարկավոր էր որոշել այն ոլորտները, որտեղ հնարավոր էր միաժամանակ լուծել այդ 
երկու հիմնախնդիրները՝ բարձրացնել արտադրողականությունը և ստեղծել նոր 
աշխատատեղեր:

Առանձնացվեց հինգ այդպիսի ոլորտ.

> բանկային և ապահովագրական հատվածներ
> զբոսաշրջություն 
> առողջապահություն
> լեռնամետալուրգիական արդյունաբերություն
> տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ու ծրագրային ապահովում:
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Տնտեսության խոշոր հատվածներից մեկի՝ գյուղատնտեսության վերլուծությունը մնաց 
«Հայաստան-2020» ծրագրի շրջանակներից դուրս:

Դրանից բացի, առանձնացվեցին տնտեսության պոտենցիալ առումով նշանակալի 
այլ ոլորտներ ևս (նկար 24).

> հեռահաղորդակցություն
> սննդի արդյունաբերություն
> էլեկտրոնիկա և ճշգրիտ մեքենաներ
> ոսկերչական ապրանքներ ու ադամանդներ:

Նկար 24. Ընտրված ոլորտներում աշխատատեղերի և արտադրողականության աճի 

գնահատվող ներուժը 

Թեև պետությունը չօգտվեց «Հայաստան-2020» ծրագրից և գերակա ոլորտներում 
ներդրումների համար խթաններ չստեղծեց, 2000-2015 թվականներին այդ ոլորտներում 
դիտվեց կայուն աճ: Բացառություն եղավ միայն առողջապահությունը, որն առաջին 
հերթին պահանջում էր վիթխարի և երկարաժամկետ կապիտալ ներդրումներ: Ինչպես 
արդեն նշվել է, 2004-2008 թվականներին Հայաստանի տնտեսական աճի մեջ մեծ 
դերակատարություն է ունեցել Երևանում իրականացված շինարարությունը: Այդ ոլորտը 
տվեց արագ, բայց, ցավոք սրտի, խիստ կարճաժամկետ արդյունք՝ որոշ ժամանակ 
նպաստելով տնտեսության ընդհանուր աճին: Գիտակցելով շինարարության ծավալների 
մեծացման հիման վրա կայուն աճի հեռանկարների բացակայությունը՝ խորհրդատուները 
զերծ մնացին այդ ոլորտը գերակա ոլորտների թվում ընդգրկելուց:

Սեկտորի երեք խմբերը. Առաջնահերթային
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Հեռահաղորդակց�թյ�ն
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Բացի դրանից, վերջին տասնհինգ տարիների ընթացքում Հայաստանում էապես 
բարձրացել է գյուղատնտեսության մակարդակը, և ավելացել է սննդի արդյունաբերության 
ապրանքների արտադրությունը: Այդ երկու ճյուղերը, սակայն, մեծապես կախված 
են ըստ էության անկայուն և ոչ միշտ կանխատեսելի եղանակային պայմաններից, 
ինչպես նաև որակի չափանիշների պահպանումից, որոնք Հայաստանում միշտ չէ, որ 
բավարար չափով բարձր են: Չի կարելի չհիշատակել նաև արտադրանքի պահպանման, 
տեղափոխման ու մատակարարման բարձր ծախսերը: 

Բացի Հայաստանի զարգացման այն սցենարներից, որոնց մասին խոսել ենք 
3-րդ գլխում, մշակվել են նաև տնտեսության զարգացման գերակա ոլորտները հաշվի 
առնող սցենարներ: Ստորև ներկայացված զարգացման չորս տարբերակների համար 
կողմնորոշիչներ են ծառայել Սինգապուրի, Իռլանդիայի, Իսրայելի ու Պարագվայի աճի 
տեմպերը (նշված են փակագծերում).

Սինգապուրյան (6,1%). Հայաստանը դառնում է տարածաշրջանի ինտեգրացիայի 
առաջատարն ու բիզնես-կենտրոնը:

Իռլանդական (4,5%). Հայաստանը հետևողականորեն ինտեգրվում է եվրոպական 
կառույցներին, երկրի տնտեսության մեջ աճում է օտարերկրյա ներդրումների 
ծավալը:

Իսրայելյան (2,6%). կախվածություն Ռուսաստանից, ցածր աճ ավանդական 
ոլորտներում և օտարերկրյա ներդրումների ոչ մեծ ծավալ:

Պարագվայական (0,1%). տարածաշրջանային ու ներքին անկայունությունը 
խոչընդոտում են աճը, մրցակցության աճի հետևանքով անկում են ապրում 
ավանդական ոլորտներից մի քանիսը:

Այսօր կարելի է պնդել, որ այդ տարիներին տեմպերը մոտենում էին սինգապուրյանին, 
ընդ որում՝ աճի շարժիչ ուժը շինարարությունն էր: 2012 թվականից սկսած աճը կանգ 
առավ, քանի որ դանդաղեցին շինարարության տեմպերը, և նվազեցին անշարժ գույքի 
մեջ սփյուռքի ներդրումները: 

Հետադարձ հայացքով գնահատելով այդ ժամանակաշրջանը՝ կարելի է եզրակացնել, 
որ պետությունը չկարողացավ վարել ներդաշնակ տնտեսական քաղաքականություն, 
ստեղծել ներառական տնտեսական ինստիտուտներ և տնտեսության գերակա ոլորտների 
հավասարակշռված զարգացման խթանների համակարգ. հնարավոր է, որ պետությունը 
նման խնդիր իր առջև չէր էլ դրել: Երկրում նախկինի պես գերիշխում էին էքստրակտիվ 
քաղաքական ինստիտուտները: Ամեն դեպքում, մեզ ու մեր գործընկերների համար 
«Հայաստան-2020» ծրագրի առաջարկներից շատերն անցած մեկուկես տասնամյակում 
ծառայեցին որպես գործունեության հիմք: 
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Նկար 25. Հայացք 2003 թվականից
Հայաստանի տնտեսու թյան աճի հնարավոր սցենարները

Նկար 26. Հայացք 2014 թվականից
Հայաստանի տնտեսու թյան աճի հնարավոր սցենարները
Աղբյու րը՝ IMF World Economic Outlook Database
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2015 թվականին, «Հայաստան-2031» ծրագրի վրա աշխատելիս, վերանայեցինք 
գերակա ճյուղերի ցանկը՝ ներառելով նոր ոլորտներ, որոնց թվում են գյուղատնտեսությունն 
ու գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակումը: Որակական տնտեսական աճի 
հասնելու գործում, որը հիմնվում է աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման 
և միաժամանակ նոր աշխատատեղերի ստեղծման վրա, մենք այս ոլորտները պակաս 
կարևոր չենք համարում: Վերանայված ցանկը հետևյալ տեսքն ունի.

> տեխնոլոգիաներ և այլընտրանքային էներգետիկա
> ֆինանսական ծառայություններ
> զբոսաշրջություն
> գյուղատնտեսություն և գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակում129 
> լեռնամետալուրգիական արդյունաբերություն, քարի արդյունահանում և 

վերամշակում:

Ըստ «Հայաստան-2031» ծրագրերի շրջանակում հաշվարկված կանխատեսման 
գնահատումների, Հայաստանում ամենամյա ներդրումները կես միլիարդի հասցնելու 
դեպքում, մինչև 2030 թվականը երկիրը լիովին կարող է կրկնապատկել մեկ շնչին բաժին 
հասնող ՀԱԵ-ն: Այդ դեպքում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն Հայաստանում կհավասարվի 
Արևելյան Եվրոպայի երկրների այսօրվա մակարդակին: Թեև, ինչպես ավելի վաղ նշել 
ենք, ՀՆԱ-ն չի կարող լինել ազգի բարեկեցության միակ ցուցանիշը: Բացի դրանից, մենք 
համարում ենք, որ Հայաստանը պետք է իր նկրտումներում ավելի հեռուն գնա և ձգտի 
մեկ շնչի հաշվով ՀԱԵ-ն ոչ թե կրկնապատկել, այլ եռապատկել:

Ներառական էկոհամակարգում չպետք է լինեն վերնախավերի հարստացմանը 
ծառայող արհեստական մենաշնորհներ: Բացառություն կարող են լինել միայն բնական 
մենաշնորհները, որոնց գոյությամբ շահագրգռված է ամբողջ ազգը. այդ պարագայում, 
սակայն, կարևոր է այդ մենաշնորհները պահպանելու նպատակահարմարության 
շուրջ հանրային համաձայնության հասնել և երաշխավորել դրանց գործունեության 
թափանցիկությունը: Պետությունը պետք է վերջ դնի հովանավորչական օրենքներին, 
արտոնություններին ու առանձնաշնորհներին, որոնք պաշտպանում են մարդկանց նեղ 
խմբի շահերը, պետք է խթաններ ստեղծի առողջ մրցակցության համար՝ հատկապես 
զարգացման գերակա ոլորտներում: 

Օրենքի գերակայությունն ու իրավական պաշտպանվածությունն անշուշտ անհրաժեշտ, 
սակայն ոչ բավարար պայման են ներառական էկոհամակարգի ձևավորման համար: 
Հարկավոր են ոչ միայն նոր օրենքներ (մտավոր սեփականության պաշտպանության, 
ֆինանսական ծառայությունների մատչելիության մասին և այլն), որոնք կոչված կլինեն 
ապահովելու թափանցիկ ու կայուն խաղի կանոններ, այլև գիտակցված հրաժարում 
նախկին արգելիչ օրենքներից, որոնք խոչընդոտում են նոր դերակատարների ներգրավումը 
տնտեսական գործունեության մեջ: Բայց կուրորեն կառավարել հնարավոր չէ: Նախքան 
բարեկեցության ընդհանուր աճը խթանող պետական քաղաքականություն մշակելը, 

129 Այս ոլորտում մեր մասնակցությունը ներկա պահին սահմանափակվում է բնապահպանական 
ստանդարտների մշակմամբ և ոչ մեծ ծրագրերի իրականացմամբ:
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հարկավոր է անցկացնել երկրի ու համաշխարհային ցանցային ազգի նյութական 
և ոչ նյութական ակտիվների համընդգրկուն գույքագրում: 

Այսօր Հայաստանում, ինչպես և էքստրակտիվ համակարգ ունեցող որևէ այլ 
երկրում, գոյություն ունի հետևյալ արատավոր շրջանը. էքստրակտիվ տնտեսական 
ինստիտուտները պահպանվում են էքստրակտիվ քաղաքական ինստիտուտների 
կողմից, իսկ տնտեսությունը նույն սկզբունքը վերարտադրում է քաղաքական 
կարգում: Տնտեսության մեջ մրցակցությունը պահանջում է հրաժարվել էքստրակտիվ 
քաղաքական ինստիտուտներից, իսկ այստեղից տրամաբանորեն բխում է 
իրական քաղաքական մրցակցության, բազմակարծության, թափանցիկ ու բաց 
լինելու անհրաժեշտությունը, որովհետև հակառակ դեպքում հասարակության 
ակտիվ ու մտածող հատվածը մշտապես կասկածի տակ կառնի իշխանության 
օրինակարգությունը: Ներառական էկոհամակարգի կայացումն անհնար է առանց 
իշխանության նկատմամբ հանրության վստահության ամրապնդման: Պարզ է, 
որ իշխանությունը պետք է հրաժարվի կառավարման և քաղաքացիների հետ 
հարաբերվելու արխայիկ մոդելներից՝ հօգուտ քաղաքացիական հասարակության 
զարգացումն առավելագույնս խթանող նոր գործընկերային հարաբերությունների:

Իշխանության և հասարակության միջև հարաբերությունների 
հաջող կառուցման օրինակ

«Սինգապուրյան հրաշքի» արարիչ Լի Քուան Յուի սկզբունքները.

> Պրագմատիզմ. Արա՛ այն, ինչ կարող ես իրականացնել: Մի՛ փորձիր 
ամեն ինչ միանգամից փոխել. ընտրիր գլխավոր խնդիրները և այդտեղից 
շարժվիր դեպի հաջորդները:

> Հետևողականություն. Երեք ամենավատ բաներն են. առաջին՝ դեսուդեն 
ընկնելը, բոլորին ու յուրաքանչյուրին հաճոյանալը։ Երկրորդ՝ անավարտ 
ծրագրերը: Եթե անգամ սխալվել ես, սկսածդ հասցրու ավարտին: 
Երրորդ՝ խաղի կանոնները չպահպանելը: Եթե կանոնները հռչակված 
են, դրանք չեն կարող գործել ընտրովի կամ հընթացս փոփոխվել:

> Շիտակություն. Ուրիշներին բացատրիր այն ամենը, ինչ անում ես՝ 
նույնիսկ եթե դժվար է և տհաճություն է հարուցում:

> Մերիտոկրատիա. Եթե ուզում ես հասնել հաջողության, 
աշխատանքի վերցրու լավագույններին: Նրանց հասկացրու, որ հենց 
այդ աշխատանքն է ապահովելու իրենց մասնագիտական աճն ու 
արժանի վարձատրությունը:

> Մասշտաբայնություն. Կենտրոնացիր ռազմավարական խարսխային 
ծրագրերի վրա: Փոքր հաղթանակները նույնպես հարկավոր են, սակայն 
շուտ են մոռացվում:
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> Ներգրավվածություն. Անհնար է որևէ բանի հասնել, եթե չես սիրում զբաղմունքիդ 
առարկան և պատրաստ չես մնացած ամեն բան զոհել հանուն հաջողության:

> Եզակիության ձգտում. Հասկացիր, թե որն է քո եզակի առավելությունը և 
օգտագործիր այն:

> Առողջ բանականություն. Սովորական առողջ բանականությունից զորեղ ոչինչ 
չկա:

> Մրցակցություն. Միայն սա է, որ թույլ է տալիս առաջ շարժվել ու բարելավել 
ցանկացած իրավիճակ: Սակայն միշտ հիշիր. չի՛ կարելի հաղթել ամեն գնով:

> Անվախություն. Մի՛ վախեցիր սխալվելուց, թեև միշտ կգտնվեն մարդիկ, որոնք 
կցանկանան ցինիկաբար օգտվել քո սխալից: Եթե ազնիվ ու շիտակ լինես, քեզ 
միշտ կտրվի երկրորդ հնարավորությունը:

> Հարգանք մարդկանց նկատմամբ. Մարդը գլխավոր արժեքն է, հիմքերի հիմքը: 
Նույնիսկ եթե պատժում ես որևէ մեկի, պահպանիր նրա նկատմամբ հարգանքը:

Գլխավոր սկզբունքը. պետությունն է հասարակության համար, և ոչ թե 
հասարակությունը՝ պետության: Պետությունը բռնության գործիք չէ. այն պետք 
է հասարակությանն օգնի իր տարբեր տարրերի միջև գտնելու ողջամիտ 
հավասարակշռություն՝ նպաստելով այնպիսի առաջընթաց զարգացմանը, որը 
թույլ է տալիս խուսափել և՛ արհավիրքներից, և՛ լճացումից:

Քանի որ տնտեսության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կերպով ձևավորված խթաններ 
դեռևս գոյություն չունեն, ղեկավարվել ենք «Հայաստան-2020» ու «Հայաստան-2031» 
ծրագրերի հանձնարարականներով, որոնք ելակետ են դարձել մեր զարգացման խարսխային 
ծրագրերի պլանավորման համար. ֆինանսական ծառայությունների բնագավառում 
դա Ամերիաբանկն է, զբոսաշրջության բնագավառում՝ «Տաթևի վերածնունդը», բարձր 
տեխնոլոգիաների ոլորտում՝ FAST-ը, և այլն:

Տաթևի վերածնունդը

Զբոսաշրջության արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ 
զբաղեցնում է առաջատար դիրքերից մեկը: Մեր պայմաններում այն դառնում է 
փոփոխությունների լոկոմոտիվը՝ թույլ տալով լուծել խնդիրների մի ամբողջ շարք. 
նվազեցնել աղքատությունը, ապահովել շրջակա միջավայրի կայուն զարգացումը, 
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սատարել Հայաստանի ու աշխարհի միջև մշակութային երկխոսությունը, վերացնել 
քաղաքային ու գյուղական կյանքի պայմանների անհավասարությունը: «Տաթևի 
վերածնունդը» հնի ու նորի համադրության հիմքի վրա հետամնաց տարածքի 
զարգացման հիանալի օրինակ է: Այս համալիր ծրագրի շրջանակներում իրականացվող 
Տաթևի վանքի վերականգնմանը զուգահեռ, ինչից հետո այն դարձավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
համաշխարհային մշակութային ժառանգության օբյեկտների ցուցակում ընդգրկվելու 
թեկնածու, ընթանում էր «Տաթևեր» գերժամանակակից ճոպանուղու կառուցումը: 

Գեղեցիկ վանքերը Հայաստանում շատ են, և հարկավոր է բացատրել, թե ինչու 
ընտրեցինք հատկապես Տաթևը: 2000-ական թվականների սկզբին Սյունիքը, որտեղ 
գտնվում է Տաթևի վանքը, ամենադժվարհասանելի և անկումնային տրամադրություններով 
համակված մարզերից էր՝ գործազրկության բարձր մակարդակով և ներդրումներ 
հրապուրելու համար նվազագույն հնարավորություններով: Սկզբունքորեն Տաթևը 
կարող էր դառնալ Երևանն Արցախին ու Հայաստանի հարավին միացնող զբոսաշրջային 
երթուղու առանցքային կետը, սակայն հեռավոր դիրքի պատճառով գործնականում չուներ 
կազմակերպված զբոսաշրջության ծրագրերում ընդգրկվելու որևէ հնարավորություն: 
Տեղական իշխանությունները միջոցներ չունեին դեպի վանքը տանող ճանապարհը 
վերանորոգելու համար, ինչը նաև նպատակահարմար չէին գտնում՝ հաշվի առնելով 
խստաշունչ ձմեռներն ու շրջակա գյուղերի բնակչության սակավաթվությունը: Պարզ էր, 
որ միայն վանքի վերանորոգումը բավարար չէ. անհրաժեշտ էր արտասովոր լուծում, 
որը թույլ կտար մատչելի դարձնել հայկական միջնադարյան ճարտարապետության 
այդ մարգարիտը: Այդպիսի լուծում դարձավ «Տաթևեր» հետադարձելի ճոպանուղին, 
որը միացրեց Որոտանի կիրճի հանդիպակաց կողմերը: 

2009 թվականի ընթացքում Տաթևի վանք այցելել է մոտ 5 հազար զբոսաշրջիկ. 
քչերն էին հանդգնում անցնել դեպի վանքը տանող կիսաքանդ ու բավականին 
վտանգավոր ոլորաններով ճանապարհը: «Տաթևերի» պլանավորման փուլում 
խորհրդատուներն առաջարկում էին կառուցել 25-120 ուղևորի համար նախատեսված 
մեկ խցիկով ճոպանուղի, քանի որ ենթադրում էին, որ զբոսաշրջիկների թիվը կարող է 
քառապատիկ ավելանալ ու հասնել տարեկան 16-20 հազարի: Ո՛չ խորհրդատուները, ո՛չ 
էլ մենք այն ժամանակ չէինք կարող պատկերացնել, որ շուտով ճոպանուղին տարեկան 
տեղափոխելու է ավելի քան 100 հազար մարդ (ավելի քան 135 հազար՝ 2017-ին), որոնք 
պատրաստ են վճարելու մոտ 10 դոլար (5000 դրամ. փոխարժեքը կարող է տատանվել):

Տաթևի օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչու չգնացինք աստիճանական զարգացման 
ճանապարհով՝ ներդրումներ կատարելով շրջանի ենթակառուցվածքում, այլ 
նախընտրեցինք իրականացնել խարսխային ծրագիր, որը դարձավ աճի շարժիչ ու 
փոփոխությունների խթան: 2010 թվականին կառուցված ճոպանուղով Հալիձորից Տաթև 
կարելի է հասնել տասներկու րոպեում: Ճոպանուղին լուծել է տրանսպորտային կապի 
խնդիրը ոչ միայն զբոսաշրջիկների, այլև տեղի բնակիչների համար, որոնք նախկինում, 
հատկապես ձմռանը, գործնականում կտրված էին աշխարհից: Դրա շնորհիվ Տաթևի 
վանք այցելությունների թիվն աճեց մի քանի տասնյակ անգամ. այսօր այն հրապուրում 
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է Հայաստան մտնող զբոսաշրջիկների ամբողջ հոսքի շուրջ 20 տոկոսին: «Տաթևերը» 
գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենաերկար հետադարձելի 
ճոպանուղին և ինքնին դարձել է նոր տեսարժան վայր: Շահագործման հանձնվելուց 
ի վեր ճոպանուղուց օգտվել է ավելի քան 640 հազար զբոսաշրջիկ (մոտավորապես 
նույնքան մարդ Տաթևի վանք է այցելել սեփական ավտոմեքենայով): 2014 թվականին 
«Տաթևերը» հասավ գործառնության անվնասաբերության մակարդակի: Ճոպանուղուց 
ստացված շահույթն ամբողջությամբ ուղղվում է վանական համալիրի վերականգնմանն 
ու տեղական համայնքների զարգացմանը:

Տաթևի շրջակայքում բացվել են երկու տասնյակից ավելի նոր B&B հյուրանոցներ, 
մոտավորապես նույնքան՝ Գորիսում, իսկ այն հյուրանոցները, որոնք գոյություն 
ունեին մինչև ճոպանուղու բացումը, վերակահավորվել ու մի քանի անգամ ավելի 
տարողունակ են դարձել: Տեղի բնակիչներին մենք սովորեցնում ենք հյուրանոցային ու 
ռեստորանային բիզնեսի հիմունքները, ինչպես նաև աջակցում ենք բիզնես-պլանների 
նախապատրաստման ու վարկեր ստանալու գործում: Ճոպանուղու շահագործումն 
սկսելուց մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտը (2017 թվականի դեկտեմբերի 
տվյալներով) երկրի բյուջեն հարկային վճարումների շնորհիվ համալրվել է 3,2 միլիոն 
դոլարով, ընդ որում՝ ԱԱՀ-ն կազմել է 2,3 միլիոն: Հետագայում աշխատատեղերի 
թիվը կավելանա, քանի որ նախատեսված է ստեղծել նոր զբոսաշրջային երթուղիներ 
և ծառայություններ:

Ծրագրի այն մասով, որը վերաբերում է վանքի վերանորոգմանը, վանականության 
վերածնմանը և վանքի լուսավորչական նշանակության վերականգնմանը, մեր 
գործողությունները մշտապես համաձայնեցնում ենք Հայ առաքելական եկեղեցու 
և Հայաստանի մշակույթի նախարարության հետ: Մյուս շահագրգիռ կողմերի հետ 
միասին մենք զբաղվում ենք շրջակա գյուղերում նյութատեխնիկական և կրթական 
ենթակառույցների զարգացմամբ. բարելավում ենք ջրամատակարարման և փողոցային 
լուսավորության համակարգը, բարձրացնում ենք ճանապարհային անվտանգությունը, 
վերանորոգում ենք դպրոցական ու նախադպրոցական հաստատությունները, 
տեղի դպրոցներում բացում ենք գիտատեխնիկական լաբորատորիաներ և այլն: 
Մեր հոգածության առարկա է դարձել նաև շրջակա միջավայրի պահպանությունը. 
ծառատունկ, աղբահավաքություն և աղբամանների տեղադրում բնակավայրերում, 
բնական հուշարձանների տարածքի մաքրում:

 «Տաթևի վերածնունդ» ծրագրի իրականացման համար հարկավոր էր լուծել 
մի շարք ենթակառուցվածքային հիմնախնդիրներ: Հայաստանի կառավարությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ վերանորոգել է Սիսիան – Տաթև 12 կիլոմետրանոց 
ավտոճանապարհը, ինչպես նաև հետաձգել է ենթակառուցվածքի շինարարության 
համար անհրաժեշտ սարքավորումների ներմուծման ԱԱՀ հարկի գանձումը, ինչը նման 
բնույթի առաջին նախադեպն է Հայաստանում: Ծրագիրը ենթադրվում է ավարտել 
2021 թվականին, սակայն Տաթևի համայնքի զարգացման ծրագիրը կիրագործվի 
նաև հետագայում: Ծրագրում ենք ընդլայնել հյուրանոցների ցանցն ու հանգստյան 
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գոտիները, ինչպես նաև, «WWF-Հայաստան» բարեգործական կազմակերպության 
մասնակցությամբ, ստեղծել նոր ազգային պուրակ: Մեր նպատակը զբոսաշրջային 
արդիական ենթակառուցվածք ստեղծելն է, որը թույլ կտա զբոսաշրջիկներին ոչ միայն 
այցելել Տաթև, այլև մի քանի օր մնալ տարածաշրջանում՝ իրենց համար բացահայտելով 
երկրի ամբողջ հարավը՝ Գորիսը, Կապանը, Մեղրին, Վայոց ձորը: Տաթև - Գորիս շրջանն 
ընտրվել է որպես Հայաստանում զբոսաշրջության երկարաժամկետ զարգացման 
մասշտաբային ծրագրի հենակետ: Ի վերջո, մեր նախաձեռնությունները նպաստելու 
են, որ Հայաստանը վերածվի զբոսաշրջային հաբի:

 Եթե տասը տարի առաջ բնակիչները զանգվածաբար հեռանում էին 
Տաթևի շրջակայքից, ապա այսօրվա զբոսաշրջային հոսքը նրանց համար մեծապես 
ապահովում է արժանապատիվ զբաղվածություն և կանոնավոր եկամուտ: Դա խթանում 
է մրցակցությունը փոքր բիզնեսի ձեռնարկությունների միջև, ինչն, իր հերթին, 
հանգեցնում է ծառայությունների ստանդարտների և արտադրվող ապրանքների որակի 
բարձրացման: Մեր ծրագրերը խթանել են, որ այլ ձեռնարկատերերի պատկանող 
նոր նախաձեռնություններ ասպարեզ գան: Տարածաշրջանում վերաբնակվել են ոչ 
միայն Երևանից, այլև ուրիշ երկրներից եկած մասնագետներ՝ իրենց հետ բերելով 
նոր գիտելիքներ ու հմտություններ: Սյունիքում ձևավորվում է նոր էկոհամակարգ, որը 
հարուստ է նոր հնարավորություններով, ինչը շահեկանորեն առանձնացնում է մարզը 
երկրի մյուս տարածաշրջաններից:

 «Տաթևի վերածնունդ» ծրագիրն իրականացվում է բազմաթիվ նվիրատուների 
աջակցության շնորհիվ, որոնց զգալի մասը նախկինում պատմական հայրենիքի 
զարգացմանը չմասնակցած սփյուռքահայեր են: 2008 թվականից ի վեր 162 նվիրատուներ 
11 երկրներից գրեթե 34 միլիոն դոլար են ներդրել այս ծրագրում, ինչը նրանց եզակի 
հնարավորություն է ընձեռել միավորելու ջանքերը հանուն արժանավոր խնդրի լուծման:

Ժամանակակից ենթակառուցվածք

Ներառականությունը ենթադրում է գոյություն ունեցող կոշտ ու ճկուն 
ենթակառուցվածքների արդիականացում, ինչը պետք է առավելագույն մատչելիություն 
ու հասանելիություն ապահովի երկրի քաղաքացիների և հյուրերի համար: Կոշտ 
ենթակառուցվածքը՝ կոմունալ ցանցերի համակարգը, ճանապարհները, հասարակական 
տրանսպորտը, ժառանգվել է խորհրդային ժամանակներից և վերջին տասնամյակներում 
կապիտալ ներդրումները չեն բավականացրել դրանց արդիականացման համար: Հնացել 
է ոչ միայն դրա նյութատեխնիկական բազան, այլև հիմքում դրված բուն սկզբունքները, 
որոնք բացարձակապես չեն համապատասխանում ներառական աճի պահանջներին: 
Օրինակ, ճանապարհատրանսպորտային ենթակառուցվածքը նախագծվել էր պլանային 
տնտեսության ներքին կապերն ամրապնդելու, Հայկական ԽՍՀ-ն կայսերական տարածքում 
ինտեգրելու համար, որտեղ ապրանքների ու ծառայությունների հիմնական սպառողներն 
ու մատակարարները մետրոպոլիան և ԽՍՀՄ մյուս հանրապետություններն էին: 
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Հստակ է, որ տնտեսական ու աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունները 
պահանջում են 1950-60-ական թվականների սկզբունքների արմատական վերանայում: 
Այն շրջանում ենթակառուցվածքը կրում էր ոչ թե ցանցային, այլ կենտրոնամետ 
բնույթ՝ ծառայելով ոչ այնքան բնակչության տեղաշարժերի ապահովմանը և երկրի 
տարածքով մեկ ապրանքների ու ծառայությունների հարմար տեղափոխմանը, որքան 
մայրաքաղաքն ու այլ խոշոր քաղաքներն իրար շառավղաձև փոխկապակցելուն: Այդ 
ժամանակից ի վեր մեծ փոփոխություններ են կրել նաև բուն փոխադրամիջոցները: 
Ավտոմեքենաները դարձել են շատ ավելի մեծաքանակ ու բազմազան, կտրուկ 
ավելացել է դրանց արագությունը: Այդ ամենի հետևանքով մեծացել են ճանապարհների 
վտանգավորությունը և շրջակա միջավայրի աղտոտման սպառնալիքը: Անցումը 
մասնավոր, հասարակական, բեռնատար ինքնակառավարվող տրանսպորտի՝ 
կպահանջի կոշտ ենթակառուցվածքի և մեր քաղաքների ուրբանիստական կառուցվածքի 
որակական փոխակերպում: Ճանապարհներ, կայանատեղիներ, ավտոտնակներ և այլն՝ 
ենթակառուցվածքային այս բոլոր տարրերի պահանջարկը նվազում է տրանսպորտից 
համատեղ օգտվելու դեպքում: 

Եթե 20-րդ դարում կոշտ ենթակառուցվածքը գտնվում էր պետության մոնոպոլ 
տիրապետության տակ, ապա մեր օրերում ժամանակակից տիպի ենթակառուցվածք 
ստեղծելու համար հայկական պետությունը չունի ներդրումների բավարար ծավալ և չի 
տիրապետում այն գրագետ ձևով շահագործելու համար անհրաժեշտ կառավարչական 
կարողությունների: Լինելով տնտեսական օրգանիզմի աճն ապահովող արյունատար 
համակարգ՝ կոշտ ենթակառուցվածքը ներառական Հայաստանում պետք է զարգանա 
պլանավորման նկատմամբ նոր երկարաժամկետ մոտեցումների հիման վրա: Պետությունը, 
գործելով ի շահ հասարակության, պարտավոր է հաշվի առնել գիտատեխնիկական 
նորամուծությունները, մշակել որակի բարձրագույն չափանիշներ և վերահսկել դրանց 
պահպանումը, ինչպես նաև ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման 
աշխատանքներում ներգրավել մասնավոր հատվածը:

Նույնը վերաբերում է «ճկուն» ենթակառուցվածքին՝ ֆինանսական, բժշկական, 
կրթական, սոցիալական ինստիտուտներին, ինչպես նաև շտապօգնության 
ծառայությանը, հասարակական կազմակերպություններին և այլն: Բժշկության և 
կրթության ոլորտներում ծառայությունների արտադրության և սպառման ոչ խտրական 
մատչելիությունը ներառական աճի պարտադիր պայման է:  Սակայն՝ ոչ բավարար. 
եթե Հայաստանը բավարարվի գոյություն ունեցող համակարգի աստիճանական 
կատարելագործմամբ՝ դպրոցներում կահավորելով որակյալ համակարգչային 
դասարաններ, հիվանդանոցների համար գնելով նորագույն համակարգչային 
շերտագրության (KT) և մագնիսառեզոնանսային շերտագրության  (МРТ) սկաներներ 
և այլն, բեկումնային զարգացում ակնկալել չի կարող:   

Հարկավոր է հնարավորինս շուտ երկիրը բացել համաշխարհային լավագույն 
պրակտիկաների դիմաց, միանալ գլոբալ որոնումներին: Ապագայի ծիլերն արդեն իսկ կան.
այսօրվա Հայաստանում հաջողությամբ գոյակցում են միանգամայն տարբեր մոդելներ 
ու չափանիշներ կիրառող կրթական հաստատություններ՝ Ամերիկյան, Ֆրանսիական և 
Սլավոնական համալսարանները (էլ չասած մեր սեփական բարձրագույն ուսումնական 
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հաստատությունների մասին): Մեր ճկունությունը, ամենատարբեր ձեռքբերումները 
համադրելու կարողությունը կօգնեն, որ, խուսափելով ծայրահեղություններից, նման կերպով 
վերակառուցենք, ասենք, նաև բժշկության ոլորտը, որտեղ լիովին կարող են գոյակցել 
բուժման ամերիկյան, եվրոպական, կորեական, ճապոնական և հայկական մեթոդները: 

Ներառական ճկուն ենթակառուցվածքը ենթադրում է նաև դրամական արտադրանքի 
լիակատար հասանելիություն ու մատչելիություն, ընդ որում՝ ոչ միայն բիզնեսի, այլև 
ֆիզիկական անձանց համար: Ակտիվ տնտեսական կյանքի մեջ մուտք գործելը դյուրացնում 
է ճկուն ենթակառուցվածքի նույնիսկ երկրորդական թվացող հատկությունները՝ հարկային 
վճարումների ընթացակարգի թափանցիկությունը, պարզությունն ու էժանությունը, 
պայմանագրերի ձևակերպման արագությունն ու արժեքը, անվճարունակության կամ 
սնանկացման հիմնախնդիրների լուծումը: Այս ամենը նպաստում է բարեկեցության աճին 
և սոցիալական շերտավորման հաղթահարմանը: Չի կարելի չհիշատակել այն կարևոր 
դերը, որ այսօր կատարում է գերարագ ու շարժական համացանցի մատչելիությունը:

Հավասարակշռված տարածաշրջանային զարգացում
Ներառական էկոհամակարգը չի կարող սահմանափակվել մայրաքաղաքով և երկու-

երեք խոշոր քաղաքներով: Մեր իրադրության մեջ, երբ երկրի բնակչության մեկ երրորդն 
ապրում է մայրաքաղաքում, իսկ մեծությամբ երկրորդ քաղաքի բնակչությունը տասն 
անգամ պակաս է, անկարելի է խոսել հնարավորությունների հավասարության մասին: 
Առավել ևս, որ բնակչության մյուս մեկ երրորդը ապրում է գյուղական բնակավայրերում: 
Մեր նպատակը տարբերությունների վերացումը և շրջանների համաչափ զարգացումն 
է: Բացի դրանից, մեր մոտեցումը ենթադրում է Հայաստանի ու Արցախի ողջ տարածքի 
ընդգրկումը: Առանձնացվել են հինգ հենակետային գոտիներ, որտեղ կենտրոնանում են 
մեր խարսխային ծրագրերը (նկար 27).

1. Տաթև - Գորիս
2. Ստեփանակերտ – Շուշի
3. Դիլիջան – Սևան
4. Գյումրի – Անի
5. Երևան – Էջմիածին։

Ընտրության հիմքում եղել է այն թաքնված ակտիվների խորունկ վերլուծությունը, 
որոնք անհրաժեշտ ենք համարում զարգացնել: Գերակա տարածաշրջաններից 
յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները. «Տաթև - Գորիսը»՝ մշակութային 
ժառանգություն, զբոսաշրջություն, «Դիլիջան – Սևանը»՝ կրթություն, բժշկություն, 
միջազգային հարաբերություններ, «Երևան - Էջմիածինը»՝ մշակույթ, ուրբանիստիկա, 
զբոսաշրջություն, բարձր տեխնոլոգիաներ, բանկային հատված, «Ստեփանակերտ - 
Շուշին»՝ էկոզբոսաշրջություն, մշակույթ, «Գյումրի - Անին»՝ զբոսաշրջություն, մշակույթ, 
բարձր տեխնոլոգիաներ, արհեստներ և այլն:
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Նկար 27. Զարգացման գերակա ոլորտները և դրանցում իրագործելիք ծրագրերը

Մեր բոլոր նախագծերը և զարգացման ծրագրերը փաստացիորեն փոփոխությունների 
միասնական, կապակցված համակարգ են: Դրա կարևորությունը ցույց տանք զբոսաշրջության 
արդյունաբերության օրինակով: Զբոսաշրջիկն այսօր Հայաստանում անցկացնում է միջին 
հաշվով երկուսուկես օր, և զբոսաշրջային արդյունաբերության ընդհանուր ներդրումը 
երկրի ՀՆԱ-ում կազմում է 14 տոկոս130: 2013 թվականին Հայաստան այցելել են շուրջ մեկ 

130 The Authority on World Travel & Tourism, Travel & Tourism Economic Impact 2017: Armenia (London: World 
Travel & Tourism Council, 2017).
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միլիոն օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ, և նրանց թիվն անշեղորեն աճում է: Հարկավոր 
է մեծացնել զբոսաշրջային հոսքը՝ տարեկան հրապուրելով առնվազն երեք միլիոն 
զբոսաշրջիկների և հասնելով նրանցից յուրաքանչյուրի բերած միջին եկամտի ավելացմանը 
(այս ցուցանիշը վերջին տարիներին, ցավոք, նվազել է): Հինգ հենակետային գոտիներում, 
որոնք միմյանցից բաժանված են առավելագույնը երկու-երեք ժամ ավտոճանապարհով,  
ուշագրավ զբոսաշրջային արտադրանք առաջարկելը թույլ կտա միջին զբոսաշրջիկի 
հայաստանյան այցի տևողությունը հասցնել յոթ-ութ օրվա (ելնելով այն ենթադրությունից, 
որ յուրաքանչյուր գոտում հյուրերը կանցկացնեն երկուական օր): Սա, մի կողմից, 
կհանգեցնի զբոսաշրջային ոլորտում շրջանառվող դրամական միջոցների կտրուկ աճի, 
մյուս կողմից կավելացնի տնտեսության այդ հատվածի ներդրումների հոսքը՝ վերջին 
հաշվով դրականորեն անդրադառնալով Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների կյանքի վրա: 
Բացի դրանից, որակական այդպիսի փոփոխությունը հյուրընկալության ինդուստրիայում 
նկատելիորեն կբարելավի երկրի միջազգային համբավը:

Ներդաշնակ միջավայր
Խոսքն, անշուշտ, առաջին հերթին անվտանգ միջավայրի մասին է: Կարևոր է սակայն 

գիտակցել, որ անվտանգությունը չի սահմանափակվում բարձր պաշտպանունակությամբ, 
որը ոչ ոքի թույլ չի տա մտածել անգամ ինքնիշխան երկրի ու նրա քաղաքացիների դեմ 
ռազմական գործողությունների մասին: Մենք նկատի ունենք ավելի լայն, համընդգրկուն 
հասկացություն: Անվտանգությունն այն է, որ քաղաքացիները չեն անհանգստանում 
իրենց երեխաների համար քաղաքների փողոցներում և որդիների ու դուստրերի 
համար՝ սահմանում, չեն վախենում կամայականությունից կյանքի բոլոր ոլորտներում: 
Դրա համար բավարար չէ արդյունավետ գործող ուժային կառույցների և անկախ 
դատաիրավական համակարգի առկայությունը: Օրենքը պետք է կիրառվի ոչ թե ընտրովի, 
ի շահ վերնախավի, այլ հավասար լինի բոլոր քաղաքացիների համար: Մարդը ցավոտ է 
ընկալում անարդարությունը, հատկապես եթե գործն առնչվում է իր սեփականությանն 
ու քաղաքացիական իրավունքներին: Օրինական բռնությունը ցանկացած պետության 
գոյության անհրաժեշտ պայման է, սակայն բուն պետության օրինականությունը պետք է 
ապահովվի նրա ինստիտուտների ներառականությամբ և ընդհանուր գիտակցությամբ, որ 
այնտեղ տեղ չունի վերնախավին չպատկանող կամ նրանից հեռու գտնվող քաղաքացիների 
նկատմամբ խտրականությունը:

Ազգի առողջությունը նույնպես պատկանում է ազգային անվտանգության հարցերի 
թվին: Այդ հարցը լուծելու համար բավարար չէ տեխնիկայի վերջին խոսքով կահավորված 
ու բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմով հագեցած լավ հիվանդանոցների ու 
պոլիկլինիկաների առկայությունը: Պետք է ոչ միայն արդյունավետորեն բուժել հիվանդներին, 
այլև նվազագույնի հասցնել հիվանդացությունը: Առաջին պլանում են հայտնվում ներմուծվող 
ու տեղական սննդամթերքի որակի չափանիշների խստիվ պահպանումը, խմելու մաքուր ջրի 
մատչելիությունը և սանիտարիան: Սոցիալական ապահովությունը չի կարող հենվել անխտիր 
հավասարության սկզբունքի վրա. այն պետք է արժանապատիվ աջակցություն ցուցաբերի 
նրանց, ովքեր ժամանակավոր դժվարություններից հետո ոտքի են կանգնում կամ անկարող 
են ինքնուրույն կերպով ապահովել իրենց: Փաստորեն, ազգի առողջության խնդիրներին է 
վերաբերում նաև բնակարանային ֆոնդի վիճակը. բարձր սեյսմիկ ռիսկայնության գոտում 
գտնվող երկրում այսօր նախկինի պես շատ են հետնախորշերն ու խարխուլ շինությունները: 
Կենսոլորտի պահպանումը, բնական ռեսուրսների շահագործման բարբարոսական 
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մեթոդների անթույլատրելիությունը, քաղաքային առողջ միջավայրը, տրանսպորտային 
և շինարարական անվտանգ ենթակառուցվածքը, վնասակար արտադրությունների 
բացակայությունը՝ այս ամենը ազգի առողջության ապահովման անհրաժեշտ պայմաններ 
են, որոնք, քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության հետ մեկտեղ, պետք է 
անկյունադարձային լինեն տնտեսական զարգացման որևէ ծրագրի քննարկման ընթացքում: 
Նման ծրագրերի փորձաքննությունը պետք է բխի համապատասխան չափանիշներից:

Կարևոր է նաև հիմնախնդրի հոգեբանական կողմը: Առողջ հասարակությանը խորթ են 
երկյուղի մթնոլորտն ու վախի սերմանումը, որոնք իբրև թե անհրաժեշտ են մոբիլիզացման ու 
համախմբման համար։ Քաղաքացիները չպետք է ապրեն դամոկլեսյան սրի տակ՝ վախենալով 
կորցնել իրենց դեմքը, ձախողել ձեռնարկատիրական գործունեությունը, օգնություն խնդրել: 
Նրանք պետք է իմանան, որ փորձելն ու ռիսկի դիմելն այնքան սարսափելի չեն, որքան 
արժեքավոր հնարավորությունը բաց թողնելն ու ամբողջ կյանքում զղջալը:

Ներառական էկոհամակարգը մարդուն նոր հնարավորություններ է ընձեռում, սակայն 
միաժամանակ նաև նոր պահանջներ է ներկայացնում՝ մարդկանց մղելով մշտապես 
բարձրացնելու մասնագիտական գիտելիքների ու հմտությունների մակարդակը, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում՝ փոխելու գործունեության բնույթը և նոր որակավորում 
ստանալու: Իսկ սա, իր հերթին, կդյուրացնի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների 
որոնումը, կնպաստի քավոր-խնամիական ու հովանավորչության, ըստ տարիքային խմբի, 
սեռական, ազգային կամ ռասայական պատկանելության աշխատանքային խտրականության 
վերացմանը, կամրապնդի մերիտոկրատիայի սկզբունքները: Մարդկանց մեջ սեփական 
առողջության և մտավոր զարգացման նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունք 
ձևավորելու պայմաններ ու խթաններ կառաջանան։

Չպետք է մոռանալ, որ ժամանակակից աշխարհում կրթյալ ու առողջ մարդ ասածը 
փոքր-ինչ ավելին է, քան բարձրագույն կրթության մասին վկայական ու բժշկական քարտում 
«գործնականում առողջ» գրառում ունեցողն է: Տեղեկատվական հեղափոխության շնորհիվ 
մատչելի դարձան վիթխարի ծավալի ու լայն շրջանակի գիտելիքները, որոնք ամեն օր ջրվեժի 
պես հեղեղում են մեզ: Առաջին պլան է մղվում այդ հոսքի մեջ չմոլորվելու, ցորենը որոմից 
առանձնացնելու, գիտելիքի տարբեր ոլորտներից եկող տեղեկատվությունը համադրելու, 
դրանց միջև խզումները վերհանելու և միջառարկայական ոլորտներում նորը ստեղծելու 
ունակությունը: Սովորական դարձած սոցիալական դերերը և կարծրացած մասնագիտական 
նոմենկլատուրան մեր օրերում սկսում են աստիճանաբար նահանջել հետին պլան:

Առողջ մարդը տարբերվում է առաջին հերթին իր ինքնազգացողության նկատմամբ 
գիտակցված ու պատասխանատու վերաբերմունքով, ընդ որում՝ ոչ միայն ֆիզիկական, 
այլև, ինչը նույնքան կարևոր է՝ հոգեկան վիճակի հանդեպ, որը մեծապես կախված է 
ինքնազգացումից: Այդպիսի մարդն ապրում է ոչ թե վերացական, անհոգի տարածության 
մեջ, այլ պատմության տարածքում, որը պարուրված է ավանդույթների, արժեքների, 
բարոյական կողմնորոշիչների և սերունդների փորձառության ցանցով, որոնց հետ նա 
ժառանգական կապ է զգում: Նա, ով մտքում պահում է այդ ցանցը, ավելի լավ է հասկանում 
ստեղծագործական այն գործունեության նպատակները, որոնցով զբաղված է, և իր 
մտահղացումների մարմնավորման նպատակով ընդունակ է միավորելու ուրիշների ջանքերը: 
Նրան բնորոշ է մտածողության, զգացողության և վարվելակերպի փոխկապակցվածությունը: 
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Այս հիմքի վրա էլ ձևավորվում է այն ամբողջականությունը, որը մեզ թույլ է տալիս մի 
մարդուն տարբերել մյուսից՝ առանց տարբերակելու նրանց (ինչպես անձնական գործում 
կամ հարկային հայտարարագրում) առանձին սոցիալական բնութագրերով՝ սեռով, 
տարիքով, ընտանեկան դրությամբ, երեխաների թվով, կրթությամբ, ընտանիքի տարեկան 
եկամտով, շարժական ու անշարժ գույքով, հասարակական դիրքով և այլն: «Մեծերը շատ 
են սիրում թվեր: Երբ նրանց պատմում ես, որ նոր ընկեր ես գտել, նրանք երբեք գլխավորի 
մասին չեն հարցնում։ Երբեք չեն ասի՝ իսկ ի՞նչ ձայն ունի, ի՞նչ խաղեր է սիրում խաղալ։ 
Թիթեռնիկներ բռնո՞ւմ է: Նրանք հարցնում են՝ քանի՞ տարեկան է, քանի՞ եղբայր ունի, քանի՞ 
կիլոգրամ է կշռում, որքա՞ն է վաստակում նրա հայրը: Ու դրանից հետո երևակայում են, 
թե ճանաչեցին մարդուն»131:

Մենք ցանկանում ենք, որ 21-րդ դարում Հայաստանում պահանջված լինեն 
մտածողության լայն ընդգրկումը և պրեադապտիվությունը (գերհարմարվողականությունը) 
փոփոխություններին, մրցունակությունն ու ուսյալությունը, ստեղծագործ անհատականությունն 
ու աշխատասիրությունը, ուրիշներին սեփական աշխարհը ներգրավելու և ամենաթանկագին 
բանը նրանց հետ կիսելու կարողությունը. հայերի բոլոր լավագույն հատկանիշները, որոնց 
մասին խոսել ենք առաջին գլուխներում: Մեզ շատ դուր է գալիս «գլոբալություն» եզրը, 
քանի որ դա կատարելապես համապատասխանում է այն որակին, որը կուզենայինք տեսնել 
ժամանակակից հայերի մեջ՝ ազգային ինքնակայությունը պահպանելու և միաժամանակ 
սրընթաց գլոբալացում ապրող արտաքին աշխարհի համար բաց լինելու, այդ աշխարհին 
ինտեգրվելու ու այնտեղ հաջողության հասնելու կարողությունը: Լավ կլինի, որ Հայաստանում 
ապրելն ու աշխատելը հաճելի լինի բոլորին՝ և՛ տեղաբնակներին, և՛ հայրենադարձներին, 
և՛ այլ երկրներից եկած օտարազգիներին: Ներառական Հայաստանում չեն կարող լինել 
ավելորդ մարդիկ: Բոլորս տարբեր ենք, բայց դա գեղեցիկ ու հմայիչ է դարձնում աշխարհն, 
ուր ապրում ենք:

Հայաստանի վերածումը ներառական էկոհամակարգի՝ պետք է դառնա արտագաղթի 
հոսքի արգելակման, վերջին տասնամյակներում պատմական հայրենիքից հեռացած հայերի 
վերադարձի, երկրի կյանքին սփյուռքի ներկայացուցիչների ներգրավման նախապայման, 
ինչպես նաև պետք է բարձրացնի Հայաստանի գրավչությունն այն օտարերկրացիների 
աչքում, որոնք կցանկանային ապրել ու աշխատել այստեղ: Մենք բարձր ենք գնահատում Repat 
Armenia հայերի հայրենադարձության հիմնադրամի երկարամյա հաջող գործունեությունը, 
սակայն առանձին կազմակերպության ջանքերն այս ոլորտում բավարար չեն. այստեղ 
անհրաժեշտ է լիարժեք ու երկարաժամկետ ծրագիր, որում կմիավորվեն պետության, 
հասարակության և մասնավոր անձանց ջանքերը:

***

Վերը շարադրված գաղափարներն, անկասկած, սոսկ ուրվագիծ են, ընդհանուր 
էսքիզ, որ դեռ պետք է լայնորեն ու բաց քննարկել, շատ հարցերում ճշգրտումներ անել 
ու լրամշակել: Հարկավոր է նկատի ունենալ, որ այդ գաղափարներից յուրաքանչյուրը 

131  Տե՛ս Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի, Փոքրիկ իշխանը, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2015 թ.:
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չի կարող կենսագործվել առանձին՝ ընդհանուր համատեքստից դուրս: Ինչպես ցույց է 
տալիս փորձը, նման մոտեցումը նվազագույնի է հասցնում, եթե չասենք՝ ոչնչացնում է 
գաղափարի օգտառու արդյունքը, ավելին. համակարգային քաոսի պարագայում այդ 
արդյունքը կարող է նաև բացասական լինել: Լավ կլիներ, որ առաջ ընթանայինք ապագայի 
ամբողջական տեսլականի հիման վրա, որն ընդհանուր գծերով ընդունելի է ոչ անտարբեր 
քաղաքացիների համար, որոնք պատրաստ են, կարծիքների ամբողջ բազմազանությամբ 
հանդերձ, արգասավոր միաձայնություն որոնելու ու գտնելու: Յուրաքանչյուր մոդելի 
առավելությունների ու թերությունների մանրազնին դիտարկմամբ անկեղծ ու բովանդակալից 
քննարկման ակնկալիքով է, որ գրվել է այս գիրքը:

Մասնավորապես, տարբեր ձևեր կարող է ընդունել Հայաստանի՝ որպես 
համաշխարհային ցանցային ազգի կենտրոնի հայեցակարգը: Այդ հայեցակարգը նույնպես 
պետք է դառնա քննարկման առարկա: Սակայն մեր բանավեճերի որևէ ելքի պարագայում 
հստակ է մի բան. ցանցի հիմնական հանգույցը պետք է ունենա ինչպես երկրում, այնպես 
էլ սփյուռքում ճանաչվող ակնառու և անվիճելի առավելություններ, պետք է դառնա այն 
բարիքների աղբյուրը, որոնք անհասանելի են ուրիշ երկրներում ապրող հայերի համար: 
Ցանցը և դրա հզոր հանգույցները, հայերին շոշափելի օգուտ բերելու դեպքում, կվերածվեն 
ինտեգրացիայի իսկական մեխանիզմի: Համաշխարհային ցանցային ազգի մաս կազմելու 
հպարտ զգացումը և ուծացման գիտակցված վախը կարող են դառնալ այն շարժիչ ուժը, 
որը մեզ կօգնի ոստյուն կատարել երրորդից առաջին էշելոն, ինքներս մեզ գիտակցել որպես 
համաշխարհային գործընթացների սուբյեկտ, գլոբալ տարածքում փոխել հայի պատկերը 
և արժանի տեղ գրավել նրանց շարքերում, ովքեր բարելավում են աշխարհը:
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Մենք փորձեցինք առավելագույն լիակատարությամբ ու անկեղծությամբ շարադրել 
մեր հայացքները հայ ազգի զարգացման հրատապ խնդիրների շուրջ: Դժվար թե կարելի 
լինի ակնկալել, որ մեր մտորումներն ու եզրակացությունները կարժանանան բոլորի 
ու յուրաքանչյուրի անվերապահ հավանությանը, նույնիսկ եթե դրանց համաձայն է 
բարեկամների բավականին լայն շրջանակ։ Այդուհանդերձ, կցանկանայինք ընդարձակ ու 
բովանդակալից քննարկման հրավիրել բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգված են Հայաստանի 
ու հայության ճակատագրով՝ թե՛ հայերի, թե՛ այլ ազգերի ներկայացուցիչների։ Եվս մեկ 
անգամ ձևակերպենք մեզ հուզող հարցերը, որոնք, մեր կարծիքով, կարող են քննարկման 
առարկա դառնալ նրանց համար, ովքեր տեսնում են մասնատված ազգի վերամիավորման 
անհրաժեշտությունը:

Ինչպե՞ս է պետք ընկալել այսօր մեր ազգային ինքնությունը, ի՞նչ տարրերից 
է այն ձևավորվում։ Ինչպե՞ս կարող է ցիրուցան ազգը հենվել այդ տարրերին դեպի 
միասնություն ու բարեկեցություն իր ընթացքի մեջ: Ո՞րն է ազգային ինքնակայությունը 
պահպանելու արժեքը գլոբալիզացիայի և տարբերությունների վերացման դարաշրջանում: 
Անցյալը մեզ ի՞նչ իմունիտետ է ժառանգել ուծացմանը դիմակայելու համար, որը վերջին 
ժամանակներում վերածվում է խիստ իրական սպառնալիքի: Ո՞րն է «ազգային մշակույթ» 
հասկացության բովանդակությունը: Ինչպե՞ս պահպանել հայոց լեզուն որպես հայերի 
միջև հաղորդակցության միջոց այսօր, երբ անգլերենը վերածվում է նոր էսպերանտոյի: 
Ինչպե՞ս բարձրացնել մայրենի լեզվի դասավանդման մակարդակը: Ինչպե՞ս անել, որ չմարի 
համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս կազմող դասական գրաբարը: Ազգի 
միավորման ճանապարհին որքանո՞վ անհաղթահարելի խոչընդոտ է արևմտահայերենի ու 
արևելահայերենի առկայությունը։ Ինչպե՞ս պահպանել ու ժողովրդականացնել հայության 
ավանդույթներն ու սովորույթները, դրանց վրա հրավիրել հայերի երիտասարդ սերնդի 
և այլ ժողովուրդների ուշադրությունը, պահպանել աշխարհով մեկ սփռված մեր կրոնի ու 
մշակույթի կենտրոնները, հետաքրքրություն արթնացնել մեր պատմական հուշարձանների 
նկատմամբ՝ անկախ դրանց աշխարհագրական դիրքից, պաշտպանել մեր կրոնական 
ավանդույթները շարունակվող գլոբալ աշխարհականացման պայմաններում: Արդյո՞ք այլ 
ժողովուրդների հետ երկխոսությունում այսօր մեր եկեղեցին կարող է ներկայացնել հայ 
ժողովրդին: Ինչպե՞ս պաշտպանել ընտանեկան արժեքները, ավանդույթներն ու գիտելիքները 
նոր պայմաններում, երբ ավանդական ընտանեկան կապերն ավելի ու ավելի են թուլանում: 
Ժամանակակից համատեքստում ինչպե՞ս նորովի իմաստավորել ընտանիքի տեղն ու 
դերը: Մեր երեխաների մեջ ինչպե՞ս սերմանել ազգային ինքնության զգացողությունը, եթե 
ինքներս կորցնում ենք այն: Ինչպե՞ս վերականգնել անձնական համբավի նշանակությունը, 
վերադարձնել հարգանքը կրթության, աշխատանքի, արհեստավարժության նկատմամբ: 
Ինչպիսի՞ն է հայերի կենսակայունության բնույթը ժամանակակից աշխարհում, վարքագծային 
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ինչպիսի՞ մոդելներ է անհրաժեշտ քարոզել ընտանիքում և հասարակության մեջ: Վերջապես, 
կարելի՞ է մեզ շաղկապող խորհրդանշական կապիտալ համարել Հայկական լեռնաշխարհն 
ու Արարատ լեռը:

Արդյո՞ք այսօր գոյություն ունի Հայկական աշխարհ, և, եթե՝ այո, ապա ի՞նչ 
իմաստ պետք է ներդնել այս հասկացության մեջ: Ինչպե՞ս անել, որ հայերը մերձենան 
ու հասկանան միմյանց: Արդյո՞ք հստակ ենք պատկերացնում բազմաթիվ տասնամյակների 
ընթացքում խորացած խզումները հայ ենթաէթնոսների միջև, նրանց մտածելակերպի ու 
վարքագծային մոդելների միջև: Ո՞րն է այդ տարբերությունների պատճառը, և ինչպե՞ս 
հաղթահարել դրանք: Արդյո՞ք կկարողանանք ձերբազատվել ազգ-զոհի հետցեղասպանական 
բարդույթից և ստեղծել ընդհանուր հպարտության առարկաներ, որոնք կմիավորեն մեզ, 
թույլ չեն տա կորչել մոլորակի յոթմիլիարդանոց բնակչության մեջ: Ո՞րն է յուրաքանչյուր 
հայ ենթաէթնոսի եզակիությունը, և արդյո՞ք մեր բազմազանությունը կարող է վերածվել 
մեր ուժի աղբյուրի: Ինչպե՞ս Հայաստանում ոչնչացնել հետկայսերական մշակութային ու 
վարքագծային մատրիցաների մնացուկները, որոնք խոչընդոտում են ներառականությունը, և 
ինչո՞վ փոխարինել դրանք: Դերային ինչպիսի՞ մոդելների, բարոյական ինչպիսի՞ նկարագրով 
առաջնորդների ուղղությամբ է հարկավոր կողմնորոշվել։ Ինչպե՞ս ձևավորել ազգային 
պատասխանատու վերնախավ: Ինչպե՞ս հասնել նրան, որ աճի այն մարդկանց թիվը, 
որոնք իրենց հայ համարելու գիտակցված որոշում են ընդունում:

Ի՞նչ կարող է իրենից ներկայացնել համաշխարհային ցանցային ազգը 21-րդ 
դարում: Ո՞րն է դրա առավելությունը գլոբալիզացիայի ու ցանցային համագործակցության 
դարաշրջանում: Ի՞նչը կարող է դառնալ այն ընդհանրական դրդապատճառը, որն աշխարհի 
տարբեր անկյուններում բնակվող հայերի միջև կապահովի զգացմունքային ու ռացիոնալ 
կապը: Արդյո՞ք համաշխարհային ցանցի կենտրոնական հանգույցը միակը պետք է լինի, 
թե՞ հարկավոր է ունենալ մի քանի այդպիսի հանգույց: Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն հայկական 
գլոբալ ինստիտուտները, որոնք կոչված են պաշտպանելու ու պահպանելու ազգի դիրքերը 
համաշխարհային տարածքում: Կարո՞ղ է արդյոք անկախ Հայաստանի կառավարությունը 
ներկայացնել ամբողջ Հայկական աշխարհի շահերը: Ի՞նչ ճանապարհով կարող է Հայաստանը 
նոր շունչ հաղորդել գոյություն ունեցող սփյուռքյան ինստիտուտներին: Ինչպե՞ս ամրապնդել 
հայկական տարբեր սփյուռքների միջև հարաբերությունները և դադարեցնել «սփյուռքից 
արտագաղթը»: Որո՞նք են մեր նյութական ու ոչ նյութական ակտիվները: Արդյո՞ք մեր 
սահմանափակ ռեսուրսներն ուղղվում են այն խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որոնք իրոք 
կարևոր են մեր ազգի համար: Ինչպե՞ս մեր ընդհանուր գործի մեջ ներգրավենք ընդունակ, 
ոչ անտարբեր ու տաղանդավոր մարդկանց, ինչպե՞ս ընդլայնենք վստահության նեղացող 
շրջանակը: Ներքին ո՞ր ազդակները՝ վախը, հպարտությունը և կամ այլ զգացումներ, կարող 
են մոբիլիզացնել ազգը և նրան թույլ տալ պատմական բեկում իրականացնել:

Ինչպե՞ս Հայաստանը վերածել համաշխարհային ազգի շահերի կենտրոնի: 
Ինչպիսի՞ն պետք է դառնա Հայաստանը հինգ, տասը, հիսուն տարի հետո, և ի՞նչ քայլեր 
պետք է ձեռնարկել, որպեսզի հայերի ճնշող մեծամասնությունը ցանկանա առնչակից 
դառնալ պատմական իր հայրենիքին: Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն հայոց պետության և սփյուռքի 
փոխհարաբերությունները: Ի՞նչ են ակնկալում սփյուռքահայերը Հայաստանից, և ի՞նչ կարող 
է վերջինս առաջարկել նրանց: Պատրա՞ստ է արդյոք Հայաստանը սփյուռքահայերին 
իրավունք տրամադրել մասնակցելու հանրաքվեի դրվող հարցերի լուծմանը: Ինչպե՞ս հետ 
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շրջել միգրացիոն հոսքերը, դրանք ուղղել դեպի Հայաստան, ոչ թե Հայաստանից դուրս: 
Արդյո՞ք այն կարող է բոլոր հայերի համար ապաստան դառնալ բնական արհավիրքների, 
համաճարակների ու պատերազմների դեպքում: Կկարողանա՞նք արդյոք հրապուրել ու երկիր 
հրավիրել այնպիսի մարդկանց, որոնք ընդունակ են կազմելու ազգային, մշակութային ու 
գիտական վերնախավ, ինչպես տեղի ունեցավ Խորհրդային Հայաստանում:

Ինչպե՞ս Հայաստանը դարձնել ծաղկուն երկիր: Կացութակերպի ո՞ր ձևն է այսօր 
գերակայում Հայաստանում, և 21-րդ դարում զարգացման ո՞ր մոդելն է գերադասելի 
մեզ համար: Որտե՞ղ են երկատման հիմնական կետերը: Ինչպիսի՞ն է քաղաքական, 
տնտեսական և, այսպես կոչված, «անտեսանելի» ինստիտուտների միջև փոխադարձ 
կապերի բնույթը, և մեր ապագայի մասին խոսելիս ինչպե՞ս պետք է հաշվի առնել դրանք: 
Հասարակական կառույցների ու ինստիտուտների փոխհարաբերություններում ինչպե՞ս 
ապահովել թափանցիկություն, մերիտոկրատական սկզբունքներ, արհեստավարժություն, 
բոլորի համար միասնական կանոններ և, վերջին հաշվով, առավելագույնս ընդլայնել 
սոցիալական վստահության շրջանակը: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները ինչպե՞ս 
կփոխեն իշխանության և հանրության հարաբերությունների բնույթը: Ինչպե՞ս դրանք 
վերածել հասարակության մեջ ներառականության բարձրացման գործիքի: Ինչպիսի՞ն 
պետք է լինեն ներդրումների հիմնական աղբյուրները, որոնք կհամապատասխանեն 
օպտիմալ համարվող զարգացման վեկտորին: Ինչպե՞ս գրավել ծանրակշիռ ներդրումներ և 
մեկնարկ տալ զարգացման ճեղքումնային ծրագրերի, որոնք կհամապատասխանեն որակի 
միջազգային չափանիշներին: Մոտակա տարիներին ինչպե՞ս բազմապատիկ ավելացնել 
այդ ներդրումները ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ Հայկական աշխարհում: 
Ինչպե՞ս դառնալ մշակույթների խաչմերուկում ապրող բազմալեզու ազգ՝ պահպանելով 
մայրենի լեզուն: Պատրա՞ստ ենք արդյոք մեր հայրենիքում ընդունելու այլ ազգությունների, 
դավանանքի, սեռական կողմնորոշման պատկանող և այլ մարդկանց, թե՞ Հայաստանի 
ապագան տեսնում ենք որպես ազգային առումով միատարր երկիր: Պատրա՞ստ ենք 
արդյոք գլոբալ մրցակցության:

Ժամանակակից աշխարհում ի՞նչ տեղում կցանկանայինք տեսնել Հայաստանն ու 
հայությանը: Ինչի՞ ենք ձգտում և ի՞նչ ենք ուզում ժառանգել ապագա սերունդներին: Ի՞նչ ենք 
ակնկալում աշխարհից և փոխարենը ի՞նչ ենք պատրաստ առաջարկելու: Կարո՞ղ է արդյոք 
ազգ-թարգմանի մեր պատմական դերը 21-րդ դարում ծառայել որպես անվտանգության 
հիմք և բարգավաճման երաշխիք: Կարո՞ղ ենք արդյոք աշխարհաքաղաքական օբյեկտից 
վերածվել լիիրավ սուբյեկտի, թե՞ որպես զարգացման կողմնորոշիչներ կգերադասենք 
մեկուսացումն ու հարմարվողականությունը: Զարգացման ո՞ր վեկտորներն ու մոդելներն են 
լավագույնս համապատասխանում սուբյեկտ դառնալու մեր ձգտմանը: Մեր սուբյեկտության 
ամրապնդման գործում ո՞ր ինստիտուտները կարող են գլխավոր դեր կատարել: Հայերի ու 
անկախ Հայաստանի Հանրապետության ինչպիսի՞ կերպար ենք ուզում ստեղծել մնացած 
աշխարհի աչքերում: Ինչպե՞ս ավելացնել երիտասարդ սերնդի այն ներկայացուցիչների 
թիվը, որոնք կարող են դառնալ ազգի «այցեքարտը»: Փոխշահավետ գործընկերային 
կապեր հաստատելու համար ի՞նչ կարող ենք առաջարկել մեր անմիջական հարևաններին: 
Ի՞նչ ենք ակնկալում համաշխարհային գերտերություններից և որտե՞ղ ենք տեսնում նրանց 
հետ շփման ընդհանուր եզրերը: Ո՞ր երկրներից կցանկանայինք սովորել ու ընդօրինակել 
նրանց փորձը, և ինքներս մեր հերթին ո՞ր երկրներին կուզենայինք օրինակ ծառայել մեր 
փորձով: 
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Որքան էլ մեծ լինեն մեր միջև առկա տարբերությունները, և որքան էլ ճակատագրի 
բերմամբ սփռված լինենք աշխարհով մեկ, բոլորս ուզում ենք Հայաստանը տեսնել որպես 
ծաղկող երկիր, իսկ մեր ժողովրդին՝ ապագային վստահությամբ նայող: Մենք ուզում 
ենք, որ ներքին ու արտաքին այն դժվարությունների հաղթահարումը, որոնց բախվել են 
Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը, դառնա բոլորիս ընդհանուր գործը, և չենք երկնչում դիմելու 
բոլոր ընթերցողներին՝ իրենց մասնակցությունը բերելու այդ գործին: Միակ բանը, որից 
երկյուղում ենք, անտարբերությունն է: Մեր առջև ծառացած է իր ծավալով ու բարդությամբ 
աննախադեպ մի խնդիր, սակայն համոզված ենք, որ համատեղ համերաշխ ջանքերով 
կարելի է լուծել այդ խնդիրը:
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