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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

Իրականացրո՛ւ երազանքներդ։ Այդ պահը եկել է1։
 Գաբրիել Գարսիա Մարկես

 Ո՞Վ Է ՀԱՅԸ

Բանալի բառեր – Հայաստան, ինքնություն, համակե-
ցա կան տեսլական, ինքնութենական ճգնաժամ, արդարու-
թյան սկզբունք,  բուրժուականացում, ընկերային գաղափա-
րա խոսություն։

Երկրի զարգացման հետագա ընթացքը լուսավորող ընդհանուր հա-
մա կեցական տեսլականի բացակայությունը հայաստանյան արդի հասա-
րա կու թյան ներսում ինքնութենական ճգնաժամի պատճառ է դարձել։ 

Հայրենի հողի վրա հայութան նպատակների իրականացման համար 
Հայաստանը պետք է դառնա այն գրավիչ ընկերային միջավայրը, որտեղ 
մեր ազգային երազանքները համադրվում են առաջադիմության մասին 
մարդկութան պատկերացումները խտացնող՝ համամարդկային գաղա-
փար ների հետ։ Դրանց բացակայության պարագայում համախմբման նե ր-
ազ գային աշխատակարգերը կմնան սոսկ իբրև մեր պետական օրգանիզմի 
հետագա քայքա յումը քողարկող գեղեցիկ կարգախոսներ։ 

Անցյալի ժառանգություն հանդիսացող՝ ընդհանուր ծագման գիտակ-
ցումն ու քրիստոնեական արժեհամակարգը գոյատևման միասնական 
կամ քով են օժտում հայ հանրույթին այնքան ժամանակ, քանի դեռ ուրվա-
գծվում է ընդհանուր արտաքին վտանգը և դրա դեմ համախմբվելու, 
բռունց քվելու անհրաժեշտությունը։ Ցավոք սրտի, հայոց դիմադրական 
ոգին, Սասունցի Դավթին օգնության հասնող Քեռի Թորոսի նման, արթ-
նա նում է միայն արտաքին վտանգի առարկայացման պահերին։ 2016 թվա-
կանի ապրիլյան կարճատև, բայց արյունահեղ պատերազմի օրերին մենք 
նո րից դարձանք նման իրողության ականատեսը։ Սակայն անմիջական 
ռազ մական սպառնալիքի չեզոքացումից հետո ստիպված էինք արձանա-
գրել, որ հայաստանյան հասարակությունը նորից իր «մոր փորն ընկավ»՝ 
այդ պես էլ չփորձելով խորանալ տեղի ունեցածի պատճառների մեջ։ Դա 
գալիս է հաստատելու, որ մեր հասարակությունը պետական կեցության 
ատրի բուտների առկայության պայմաններում անգամ պահպանել է պե-
տա կանազուրկ ազգի ավանդական մտածելակերպն ու փիլիսոփայու թյու-

1 Գաբրիել Գարսիա Մարկես, Նամակ մահվանից առաջ. http://armlur.ru/archives/7791
*Ընդունվել է տպագրության 10.12.2017։
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նը։ Մինչդեռ ցանկացած հասարակություն կենսունակ է այն քանով, որքա-
նով կարողանում է ապագայի որոշակի տեսլականի վրա հիմնված ամեն-
օր յա նպատակային գործունեությամբ ամրապնդել իր ներքին ուժի քա-
նա կական ու որակական ցուցանիշները։ 

Հայաստանի անկախացումից հետո անցած ավելի քան քառորդդարյա 
ժամանակամիջոցում համակեցական ընդհանուր միջավայր ձևավորելու 
նպատակ ունեցող ներքին կամ ընկերային տեսլականի մասին այդպես էլ 
լրջորեն չենք մտածել։ Մինչդեռ, երբ որևէ հավաքականության մոտ բա-
ցակայում է իր համակեցական միջավայրի սեփական ընկալումը, նա կա՛մ 
դառնում է օտար միջավայրերից բխող արժեքների գերին, կա՛մ էլ հենց ինքն 
է ձգտում դեպի այդ միջավայրերն ու արտագաղթում է։ Այս պարզ իրո-
ղության ապացույցները հայաստանյան ամենօրյա կյանքում ու կեն ցաղում 
արձանագրվում են հայերի «նորացված», բայց օտար տեսակների բազ-
մացման, այսինքն՝ հոգևոր-բարոյական «արտագաղթի» տեսքով։ Ավե լին, 
նման շեղումն երի կրողը հանդիսացող խմբերն արդեն շատ արագ նկատում 
են մեկը մյուսին և զանազան տգեղ բնորոշումների միջոցով վար կաբեկում 
են իրար։ Դրանցից ամենատարածվածներն են ամբողջովին ամերիկյան 
վարվելակերպին տրված՝ «գրանտակերներ», եվրոպական կեն  ցաղի հոռի 
կողմերն ընդօրինակած՝ «կապույտներ», ռուսական քրեաօլի  գարխիայի 
գռեհիկ կենսակերպի երկրպագու՝ «ռուսուլմաններ» և այլ բնո րոշումները։ 

Հիմնականում՝ արտաքին աղբյուրներից սնվող նման խմբե րի՝ դրսից 
արագացվող «բուծ ման» պայմաններում մեզ՝ հայաստան ցի ներիս համար 
անհայտ է մնում, թե ով է այդ դեպքում ժամանակակից ըմբռնումով հայը։ 
Մինչդեռ արտաքին ներդրումների ու դրանցով պայ մա նավորված՝ գոյա-
տևման աղբյուրների բազմազանեցման հետ կապված՝ մեր երկրի ներսում 
մեզանից օտարացող հայերի թիվը գնալով աճելու է՝ է՛լ ավելի պա ռակ-
տելով Հայաս տանի հասարակությունը։ Որովհետև եթե չես ցանկանում 
կամ չես կարողանում քո երկիրը դարձնել դրախտ, ապա ակամայից 
փնտրում ես օտար դրախտի բանալիները։ Ուստի օտար դրախտ որո-
նողների միջև պայքարի սրումն ահազանգ է՝ սեփական դրախտի մասին 
մտածելու հա մար։ 

Մինչդեռ Հայաստանում այսօր դրախտն ու դժոխքը կողք կողքի են, 
որովհետև նա դարձել է ծայրահեղորեն բուրժուական երկիր՝ իրեն բնորոշ 
ցցուն կոնտրաստներով, որտեղ աղքատը ցանկանում է օր առաջ հարս-
տանալ, իսկ հարուստը՝ է՛լ ավելի բարգավաճել։ Եվ օրեն քով սահմանված 
խաղի կանոնների փաստացի բացակայության պայ ման ներում Հայաստա-
նում հիմնականում ցանկանում են մնալ նրանք, ովքեր այս կամ այն 
պատ ճառով դուրս են մնացել համընդհանուր բուր ժուա կա նացման գործ-
ըն թացից։ Բայց ավանդույթին հավատարիմ նման պահ պա նողական շեր-
տե րի վրա հիմնվող հասարակությունը չի կարող ունենալ ընդհանուր 
հա մակեցական տես լական, որի կրողները կարող են լինել միայն նրանք, 
ովքեր նոր հարաբե րություններն ընկալում են նրանց դինա միզմ հաղոր-
դող պրոգրեսիստա կան մեկնակետից։ 

Ավելին, եթե փորձենք ներկայացնել հայաստանյան արդի հասարակու-



5

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Թ

 (
Ժ
Ե
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
60

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

7
 

Խ
Մ

Բ
ԱԳ

Ր
ԱԿ

Ա
Նթյան ձգտումների խորքային կառուցվածքը, ապա կտեսնենք, որ բացի 

գյու ղացիության ու մտավորականության որոշ շերտերից և զինվորական 
խա վի մի մասից՝ այն փաստորեն ամբողջովին հեդոնիստական բնույթ 
ունի։ Կովկասյան թամադայությունները, քեֆերը և ավելի արդիական ու 
սան ձարձակ զվարճանքները իբրև բարձրագույն արժեք ընկալող նման 
հա սարակության կողմից դաստիարակվող երիտասարդ սերունդը նույն-
պես վարակվում է նույն ախտերով։ Եվ դրանում նա որևէ մեղք չունի, քան-
զի անցած քառորդ դարի ընթաքում փոխվել է մեր ժամանակի հե րո սը։ 

Մինչդեռ մեր ազատության համար նահատակված հերոսները զոհվել 
են ոչ թե Հայաստանը վայելքների երկրի վերա ծելու, այլ Հայրե նիքի լու-
սավոր ապա գայի հա մար։ Արդյո՞ք սա է նրանց երազած Հայաստանը, երբ  
հայի հեդո նիստական նպատակները է՛լ ավելի անսանձ ձևով հնարավոր 
է իրա կա նացնել Հայաստանից դուրս։ Բայց քանի որ մեր երկ րում նույն-
պես սկսել է գոր ծել Արիստոտելի ժամանակներից հայտնի օրի նա չափու-
թյունը՝ ցան կացած հասարակության ներսում գերա կայում են իշ խող 
դասա կար գին բնո րոշ արժեքները, ապա ստեղծված կացության ախտորո-
շումը հստակ է՝ հայաստանյան համակեցական միջավայրի բա րեփոխման 
խնդիրն այսօր բախվում է նորելուկ բուրժուազիայի դիմադրու թյանը: 

Ուրեմն ինչպե՞ս դուրս գալ այս լաբիրինթոսից, երբ այլևս հնա րավոր 
չէ հանդուրժել երկրի զարգացման համար բացվող մեծ հնարավո րու-
թյուն ների և դրանց իրացմանը խոչընդոտող արգելքների զուգահեռ գո-
յակ ցությունը։ Հայաստանն առաջիկա տարիներին կարող է հիրավի թռիչ-
քաձև զարգացում ապրել, եթե իրացվեն այդ հնարավորությունները, բայց 
կարող է նաև հայտնվել արտաքին պարտքերի ու անխուսափելի դե ֆոլտի 
դիմաց իր վերջին հարստություններն ու անկախությունը վա ճա ռելու 
վտանգի առջև։ Ուրեմն ո՞րն է այն հենման կետը, որն առաջիկայում թույլ 
կտա իրադարձությունների զարգացումը հունավորել առաջին ուղ ղու-
թյամբ։ 

Մեր կարծիքով՝ հայաստանյան արդի հասարակությանը համակած 
ինք նութենական ճգնաժամի հաղթահարման առաջին քայլը երկրի համ-
ընդ հանուր բուրժուականացման հակաթույնը հանդիսացող աշխա տա վո-
րա կան Հայաստանի ընկերային տեսլականի հստակե ցումն է։ Որովհետև 
նորելուկ բուրժուազիայի կողմից իրա  վազուրկ սպասավորների, իսկ որոշ 
դեպքե րում պարզապես ստրուկ ների վերածվող հայ աշխատավոր դասա-
կար գի՝ որպես մեկ ամբող ջու թյան, իրավունքների պաշտպանության 
խնդրի տե ղա տվությունն է հայոց հա մակեցական միջավայրի ձևա վորման 
առա ջ նա յին խոչընդոտը։ Հայաս տա նում հող մշակող, տուն կառուցող, 
երե խաներ կրթող կամ իր համակարգչի վրա տեղեկատվական հասարա-
կության ձևա  վորմանն ուղղված առաջին քալերն անող գյուղացին, բան-
վորը, ուսու ցիչը կամ գիտնականը՝ որպես աշխատավորներ, առաջին հեր-
թին բախվում են արդարության բացակա յության փաստին։ Նման արդա-
րու թյունը պահանջում է հավասար հնարա վորությունների վրա հիմնված 
ազատ մրցակցության դաշտի ապահովումը զուգորդել հավելյալ արդ-
յուն քի բաշխման այնպիսի մեխանիզմների հետ, որոնք, զսպելով աշխա-
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տա տուի հեդոնիստական ձգտումները, դրանք ուղ ղորդում են դեպի 
բանական պահանջմունքների ոլորտ։ 

Աշխատավոր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը հարկ է տա-
րանջատել նաև բարեգործություն անելու՝ աշխատատուի բարի ցանկու-
թյունից։ Նման իրավունքները պետք է երաշխավորվեն պե տության կող-
մից, որովհետև հասարակության ունևոր խավն այս կամ այն կերպ ապա-
հո վում է պրոգրեսը (մեր պարագայում՝ տնտե սու թյան քանակական չա-
փորոշիչների աճի տեսքով), բայց վերջինիս համ  ընդհան րացման խնդի րը 
կարող է լուծվել նրա արդյունքների յուրաց ման շրջա նակն ընդլայնող 
ներ դաշնակ համակեցական միջա վայրում։ Այս ներքին հոմեոստասիսի 
ձևավորման գործընթացում է ա ռաջ գալու սեփա կան ինքնության նոր ըն-
կալումը՝ երկրի տիրոջ զգացողությունը, որն ազ գային հիշո ղությունը 
փոխա կերպում է այժմեականու թյան թրթռացող կենսառիթ մե րի։ Մենք 
կանգ նած ենք հայրենասե րից քաղաքացու վե րած վելու գործըն թացի ճիշտ 
մեջ տե ղում, ուստի Հայաստանի տնտեսու թյան ու դրանից բխող հարս-
տության աճի հետևանքով մեր երկիրը ոչ թե զարգանում է, այլ լճանում։ 
Ուրեմն հայաս տան յան հասարակության բուրժուա կանա ցումն աստի ճա-
նա բար վերա ծ վում է ազգային ինքնության ճգնաժա մի, որովհետև նորաց-
ման գործըն թա ցում բացակայում է պրոգրեսն «ազգայ նաց նողը», հայկա-
կա նության իրա կան կրողը՝ աշ խատավորը։ 

Դա է պատճառը, որ մեր աչքերի առջև դատարկվող երկրում ձևավոր-
վել է մի գերհարուստ խավ, որն իր զվարճանքի վայրերում արջեր կամ 
առ յուծներ պահելու փոխարեն շուտով թերևս անցնելու է փղերի բուծ մա-
նը: Եվ այդ աբսուրդի ականատես հայաստանյան հասարակությունը փո-
շիանալու է վերը նշված՝ ամերիկյան «գրանտակերների», եվրոպական 
«կա  պույտ ների», գռեհիկ «ռու սուլմանների», թուրքական մեղեդիների հայ 
երկրպագուների, իսկ շու տով հնարավոր է՝ չինացու տեսք ընդունող «յա-
մենիների»2 բազմության մեջ։ 

Բայց հարկ է նաև խոստովանել, որ մեր  գեր հարուստ խավն այսօր 
ուրիշ անելիք էլ չունի, քանի որ նրա «հայրենիքը» փողն է։ Քանզի հողի 
իրական տերն այն մշա կող աշխա տավորն է, որը պետք է վերականգնի 
սեփական իրա վունքները։

Խոսքն այստեղ մեկ առանձին երկրում պարփակված ներամփոփ «հայ-
կա կան կոմունիզմ» կառուցելու, կամ էլ հայ կականությունը օտար ազդե-
ցու  թյուն   ներից կատարելապես զտելու մասին չէ։ Ողջ հարցն այն է, որ 
քա ղա քական մանվածապատ դեգերումների արդյունքում օտարվել ենք 
ինք նության հարցի հանրային դիսկուրսից և, հետևաբար, երազանքներ 
ձևա կեր պելու հմտությունից։ Ու րեմն ներկայումս հարկավոր է ոչ թե «քո-
չա րի պարելու» ունակությամբ գնա հատել դիմացինի հայ լինելու չափը, 
այլ որո  շար կել մեր պետական համակեցության ընկերային պայ մանները 
և ըստ այդմ՝ ուրվագծել այն ընդհանուր ապագայի տես լականը, որում 
արդեն ձանձրալի դարձող «դհոլ-զուռնային» կփոխարինի մեր նոր Խա-
չատրյանների բարձրարժեք երաժշտությունը... 

2 Այսպես են չինարենով բնորոշում հայերին։
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ՆՑայսօր հայ իրականության մեջ ինքնության հարցը հիմնա կանում դի-

տարկվել է մի տեսանկյունից միայն, այն է՝ հայկական ինքնությունը լոկ 
պարգև է: Թեև շատ ավելի կարևոր է այն գիտակցել իբրև առաջա-
դրանք: Ինքնության՝ իբրև առաջադրանքի տեսլապաշտ հայեցակերպն է, 
որը մեզ հնա րավորություն պիտի ընձեռի սրբագրել հայի՝ որպես սոսկ 
դիմադրողի կամ արձագանքողի ներկայիս կաղապարը, փորձելով ծնունդ 
տալ ներ սից-դուրս գործունեություն ծավալող քաղաքացուն, որի պետա-
կան տես լա կանը միավորելու է մեզ իբրև ազգ։ Բուրժուազիան նման 
տեսլական չունի, քանի որ իր խորքային էութամբ կոսմոպոլիտ է։ Ուստի 
երբ նրա այս կամ այն ներկայացուցիչին այսօր պատվում ենք «մեծ հայ» 
բնորոշ մամբ, մոռանում ենք, որ համայնքից արդեն վերածվել ենք պե տու-
թյան, որի մեծությունը կախված է երկիրը կառուցողի ու պաշտ պանողի 
պաշտ պան վածությունից։ Պետականության պայմաններում մեծ հայը 
հայ ժողովուրդն է, որի աղքատ զավակները վերջերս ապա ցուցեցին այդ 
իրողությունը՝ հրաշք ներ գործելով թշնամու հետ արյունոտ ռազ մա բա-
խումների ընթացքում։ Մեծ Հայքի երա զանքն անաղարտ պա հած ժո ղովր-
դի այս անկոտրում ոգին իրական ու առար կա յա կան «Մենք»-ի վե րա  ծելու 
համար անհրաժեշտ ընկերային արդար միջա վայրից է ծնվելու մեր 
ազգային ինքնության նոր ընկա լումը։ 

Ուրեմն ներկա իրավիճակում Հայաստանում ընկերային արդարության 
պահանջն այլևս սովորական կարգախոս չէ, այլ համակեցական միջավայ-
րի ձևավորման խնդիր, ինչը որպես ազգային-պետա կան առաջադրանք՝ 
մեր նոր ինքնության հստակեցման նախա պայ մանն է։

Ավելին, պա տերազմի սպառնալի քի ներկա չեզո քացումը ժամանա կա-
յին առումով երկարելու դեպքում հայոց ավանդական հերոսականությունը 
նույնպես աս տիճանաբար պրո ֆանացվելու է, եթե ազգի դիմադրա կան 
ոգուն բնո րոշ կենսական եռանդը չփոխակերպվի ստեղ ծա գործական վե-
րելքի: Ուս տի գիտակցելով, որ ներկա խաղաղ ընդ մի ջումն Աստծո պարգև 
է՝ իբրև բարենպաստ ժամանակ, հարկավոր է ռա ցիո նալ կերպով օգ-
տա գործել այդ հնարավորությունը՝ հայոց ընկերային կա ռույցի փիլի սո-
փա յու թյան մշակման և դրա հիման վրա հայաստանյան հա սարակության 
ինքնութե նա կան ճգնաժամի հաղթահարման համար։ 

Ռազմավարական հեռանկարի առու մով՝ ժամանակի միջին տևողու-
թյան ծիրում, սա նույնպես ազգային ան վտանգության ապահովման հարց 
է, ինչպես սահմանների պաշտպանու թյան՝ օրախնդիր առաջադրանքը։ 

  Խմբ.:
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Summary
WHO IS THE ARMENIAN?

Key words - Armenia, identity, coherent vision, identity 
crisis, the principle of justice, bourgeoisization, social ideology.

The main tragedy of modern Armenian society, which turned out to be a 
whirlpool of internal and external complex and contradictory processes, is the 
lack of a vision of coexistence together with universal human content.

 In order to turn the national goals into a political plane, Armenia must be-
come a tempting social environment that will attract Armenians as a magnet. 
This is hampered by the fact that in Armenia today there are no minimum con-
ditions for the formation of a national environment of coexistence, that is, the 
formation of common interests and aspirations of an individual, society and 
state based on the principle of justice, which gives each of them a clear clear 
vision of a common future.

On the contrary, a hedonistic society was formed in modern Armenia. And 
the younger generation, brought up by such a society, is infected with the 
same diseases.

Overcoming the crisis of self-identification in modern Armenian society by 
creating a vision of a common future means the formation of the new ideal of 
Armenia that will fight against the general bourgeoisization of the country. This 
vision presupposes the existence of a social ideology. Only in the process of 
formation of internal equilibrium, a new perception of one’s own identity aris-
es, in which the national memory turns into a totality of trembling modern 
biorhythms.

 Editorial 

Резюме
КТО ТАКОЙ АРМЯНИН?

Ключевые слова - Армения, идентичность, когерентное 
видение, кризис  идентичности, принцип справедливости, 
буржуазизация, социальная идеология.

 Основной трагедией современного армянского общества, которое ока-
залось в водовороте внутренних и внешних сложных и противоречивых 
процессов, является отсутствие видения сосуществования с общечелове-
ческим содержанием.

 Чтобы перевести наши национальные цели в политическую плос кость, 
в современном мире Армения должна стать привлекательной социальной 
средой, которая притягивает своих детей как магнит. Этому мешает тот 
факт, что в Армении на сегодняшний день нет минимальных условий для 
формирования национальной среды сосуществования, поля общих интере-
сов и стремлений отдельного человека, общества и государства на основе 



9

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Թ

 (
Ժ
Ե
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
60

),
 հ

ոկ
տ

եմ
բե

ր-
դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

7
 

принципа справедливости, который каждому из них дает четкое и ясное 
видение общего будущего.

Напротив, в современной Армении фактически сформировалось гедо-
нистичесое общество. И молодое поколение, воспитанное таким общест-
вом, заражено теми же болезнями.

Преодоление кризиса самоидентификации в современном армянском 
обществе путем создания видения общего будущего - означает формиро-
вание идеала трудовой Армении, которая будет бороться против всеоб щей 
буржуазизации страны. Такое видение предпологает наличие социаль ной 
идеоло гии. Только в процессе фор ми рования внутреннего равновесия 
возникает новое восприятие собственной идентич нос ти, в которой нацио-
нальная память превращается в совокупность тре пещущих биоритмов 
современ ности.

 Редакторская статья
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