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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 
 
Հայկական սփյուռքի պատմության ու արդի հիմնախնդիր-

ների նկատմամբ հետաքրքրությունը վերջին տարիներին չի մա-
րում: Ընդհակառակը նրա շուրջ ծավալվում են հասարակական 
քննարկումներ, հրապարակ իջնում գիտական նորանոր հետա-
զոտություններ, քայլեր են կատարվում պետություն-սփյուռք հա-
րաբերություններն ավելի արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ: 
Սփյուռքագիտությունը, որն արդեն ունի մի քանի տասնամյակ-
ների պատմություն, վերջին շրջանում, թեկուզ երերուն քայլերով, 
զարգանում է նաև Հայաստանում: Ընդ որում` այն ընդգրկում է 
ոչ միայն պատմագիտության, այլև սոցիոլոգիայի, ազգագրու-
թյան, գրականագիտության, արվեստագիտության, լեզվաբանու-
թյան, քաղաքագիտության, հոգեբանության, մշակութաբանու-
թյան և այլ գիտաճյուղերը: Պատահական չէ, որ վերջին տարի-
ներին Հայաստանում հիմնվեցին սփյուռքի ուսումնասիրության 
նոր կենտրոններ: Սփյուռքին առնչվող տարաբնույթ առարկա-
ներ սկսեցին դասավանդվել ՀՀ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում: ԵՊՀ-ում հիմնվեց սփյուռքագիտության 
ամբիոն՝ առանձին մագիստրոսական ծրագրով: 

Սփյուռքի1 պատմությունն ուղղակիորեն կազմում է հայոց 
պատմության բաղկացուցիչ մասը: Հետևաբար այն անհնար է 
ուսումնասիրել առանց Հայաստանի պատմության խնդիրներին 

                                                            
1 Սփյուռք եզրը հայ պատմագրության մեջ հիմնականում կիրառվում է Հայոց 
ցեղասպանությանը հաջորդող շրջանի մասին խոսելիս: Այս մոտեցումը խիստ 
պայմանական է, քանզի diaspora եզրույթը, որի հայկական համարժեքը 
սփյուռքն է գիտական գրականության մեջ օգտագործվում է հայկական, հունա-
կան, հրեական և այլ հավաքականությունների պատմության դեռևս միջնադար-
յան և ավելի վաղ շրջանի վերաբերյալ: Հայ պատմագրության մեջ նախաեղեռն-
յան համայնքների համար առավել տարածված է կիրառել գաղթաշխարհ, գաղ-
թավայրեր եզրերը: 
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անդրադառնալու: Ընդ որում` հայկական սփյուռքի պատմության 
մասին խոսելիս չենք կարող բավարարվել անգամ այսքանով. 
անհրաժեշտ է թեկուզ նվազագույն պատկերացում ունենալ հա-
մաշխարհային պատմության բազմաթիվ իրադարձությունների 
ու երևույթների մասին: Առանց ընդունող երկրների սոցիալ-քա-
ղաքական, մշակութային պատմության անհնար է շարադրել 
տվյալ երկրի հայ համայնքի պատմությունը: 

Ստորև փորձ ենք կատարել նորովի անդրադառնալու 
խորհրդային ժամանակաշրջանի հայրենադարձության պատմու-
թյանը` այն բաժանելով երեք մասերի` 1921-1936 թթ., 1946-1949 
թթ. և 1962-1988 թթ.։ Անդրադարձ է կատարվում նաև Սփյուռքի 
ներկայիս պատկերին՝ այն ներկայացնելով ըստ տարածաշրջան-
ների, տրվում է հայկական սփյուռքի քաղաքական ընդհանուր 
պատկերը: 

Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել հատկապես մագիստ-
րոսական ծրագրերի շրջանակներում Սփյուռքի պատմության 
հիմնախնդիրներն ուսումնասիրելիս:  

Սույն ձեռնարկի վերնագրում առկա է որոշ բառը, քանի որ 
քննարկվում են դասընթացի մեջ ներառված միայն մի քանի թե-
մաներ, հետևաբար այն չի հավակնում ներառել հայկական 
սփյուռքի պատմության բոլոր հիմնախնդիրները։ 

«Հայկական սփյուռքի պատմության հիմնախնդիրներ» դա-
սընթացը մշակվել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ու հայոց 
պատմության ամբիոնի կրթական ծրագրերի հիմնադրույթներին 
համապատասխան։ Հայկական սփյուռքի պատմությունը հայոց 
պատմության նորագույն շրջանի կարևոր հիմնախնդիրներից է։ 
Քննարկվող թեմաները գտնվում են ժամանակակից մի շարք 
ուսումնասիրողների գիտական հետաքրքրությունների ծիրում։  
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Ներկայում քաղաքական, սոցիալական, ժողովրդագրական, 
միգրացիոն, մշակութային ոլորտներում տեղի ունեցող իրադար-
ձությունները հանգեցնում են հայկական սփյուռքի պատմության 
ու արդի բազմաթիվ խնդիրների վերանայման, նոր հարցադ-
րումների առաջքաշման, ինչը թույլ է տալիս ընդլայնել մեր գիտե-
լիքները այնպիսի խրթին երևույթի մասին ինչպիսին սփյուռքն է։ 

Քննարկվող հարցերը, բացի պատմագիտականից, ունեն 
կարևոր կիրառական նշանակություն, քանի որ վերջին տասնա-
մյակներին մի շարք պետություններ (այդ թվում՝ Հայաստանը) 
փորձում են ավելի արդյունավետ ուղիներ գտնել իրենց սփյուռք-
ների հետ համագործակցելու համար։ Հայկական սփյուռքի 
պատմության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը թույլ կտա 
ուսանողներին առարկայական պատկերացում կազմել ոչ միայն 
դրա ձևավորման, պատմության տարբեր փուլերի, այլև ներկա-
յում ծավալվող գործընթացների մասին։ 
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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 

«Հայկական սփյուռքի պատմության հիմնախնդիրներ» դա-
սընթացի նպատակն է. 

1. Ուսումնասիրել «սփյուռք» հասկացությունը, ծանոթանալ 
սփյուռքների մասին ժամանակակից տեսություններին, դրանց 
դասակարգումներին, հասկանալ հայկական սփյուռքի ձևավոր-
ման պատճառներն ու զարգացման օրինաչափությունները: Այդ 
հիմնախնդիրների վերլուծությունը հնարավորություն կտա շատ 
ավելի խորությամբ ընկալել ոչ միայն հայկական սփյուռքի պատ-
մության այս կամ այն իրադարձությունը, այլև ընդհանրապես 
հայոց պատմության XX-XXI դդ. մի շարք իրողություններ: 

2. Քննարկելով առանձին տարածաշրջաններում հայկական 
համայնքների առանձնահատկությունները` ցույց տալ թե ինչպես 
են դրանք ազդում ժողովրդագրական, հասարակական-քաղա-
քական, սոցիալ-տնտեսական ու մշակութային կյանքի, ինքնու-
թյան ձևավորման ու կերպափոխման վրա: 

3. Ձևավորել ուսանողի մոտ հետազոտական հմտություն-
ներ, որոնք թույլ կտան կատարել ինքնուրույն ուսումնասիրու-
թյուններ` կապված առանձին համայնքի կամ համասփյուռքյան 
գործընթացների պատմության հետ։ 

4. Դասընթացի շրջանակներում քննարկվող թեմաները 
կնպաստեն ուսանողների մոտ հայկական սփյուռքի վերաբերյալ 
փաստական ու վերլուծական կարողությունների զարգացմանը։ 
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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

«Հայկական սփյուռքի պատմության հիմնախնդիրներ» դա-
սընթացի շրջանակներում դրվում են հետևյալ խնդիրները. 

 Ուսումնական ձեռնարկով, դասախոսություններով ու 
հանձնարարվող գրականության միջոցով ներկայացնել հայկա-
կան սփյուռքի պատմության առավել էական հիմնախնդիրները 
(ստորև կանդրադառնանք միայն սույն ձեռնարկում ներառված-
ներին)։ 

 Համակարգված կերպով լուսաբանել խորհրդային տարի-
ներին տեղի ունեցած հայրենադարձությունը` քննարկելով դրան-
ցում առկա թե՛ որակական, թե՛ քանակական տարբերություննե-
րը։ 

 Բացահայտել ոչ միայն հայրենադարձների գաղթալիքնե-
րի թվական պատկերը, տարբեր դերակատարների դիքորոշում-
ները, այլև նրանց համարկումը (ինտեգրումը) հայաստանյան 
կյանքին, փոխհարաբերությունները տեղացիների հետ, ներդրու-
մը Հայաստանի զարգացման ամենատարբեր ասպարեզներում։ 

 Դասակարգելով տասնյակ հայկական համայնքները, 
ըստ խոշոր տարածաշրջանների (Միջին Արևելք, հետխորհրդա-
յին երկրներ, Ամերիկյան աշխարհամաս, Եվրոպա), ցույց տալ 
դրանցում առկա էական առանձնահատկությունները` դիտարկե-
լով, ժողովրդագրական, սոցիալական, տնտեսական և այլ գոր-
ծոններ։ 

 Ուրվագծել հայկական  համայնքների քաղաքական մաս-
նակցությունը տեղական պետական համակարգերում։ 

 Վերհանել Սփյուռքի հայկական կուսակցությունների դե-
րը տարբեր համայնքներում, նրանց ազդեցությունն ու առկա փո-
փոխությունների միտումները։ 
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ԹԵՄԱ I  
1921-1936 ԹԹ. ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
1918 թ. մայիսի 28–ին հռչակվեց Հայաստանի առաջին հան-

րապետությունը։ Դարեր շարունակ պետականություն չունեցող 
հայ ժողովուրդը հնարավորություն էր ստանում կառուցելու սե-
փական հանրապետությունը։ Ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ գաղ-
թավայրերում առկա նյութական ու մտավոր ներուժը պետք է 
մասնակից դարձվի այս գործին։ Միաժամանակ, Արևելյան Հա-
յաստանի մի մասում ստեղծված պետությունը առնվազն բարո-
յական պարտականություններ ուներ նաև վերջին տարիներին 
ցեղասպանության հետևանքով տարբեր երկրներում սփռված, 
ծայրահեղ ծանր կացության մեջ գտնվող իր հայրենակիցների 
նկատմամբ։ Ուստի ակնհայտ էր, որ ներգաղթի հիմնախնդիրը 
չէր կարող դուրս մնալ նորաստեղծ պետության ղեկավարության 
ուշադրությունից։ 

Հայրենադարձության կազմակերպման ուղղությամբ զգալի 
աշխատանքներ կատարվեցին Առաջին հանրապետության տա-
րիներին։ Հատկապես մեծ ուշադրություն էր դարձվում Հս. Կով-
կասում, Իրանում, Իրաքում, Սիրիայում հաստատված գաղթա-
կանների ինչպես նաև Ադրբեջանի հայերի ներգաղթի կազմա-
կերպմանը2։ Նույնիսկ քննարկվում էր ներգաղթի նախարարու-
թյուն ստեղծելու գաղափարը։ Սակայն իր կարճատև գոյության 
ընթացքում Հայաստանի առաջին հանրապետությունը չհասցրեց 
լուծել հայրենադարձության հետ կապված այն խնդիրները, 
որոնց հրատապությունը գիտակցվում էր կառավարության կող-
մից։ 

                                                            
2 1919 թ. ամռանը ավելի քան 16 հազար հայեր Ադրբեջանից տեղափոխվեցին 
Հայաստանի առաջին  հանրապետություն։ 
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1920 թ. դեկտեմբերի 2–ին Հայաստանը խորհրդայնացվեց։ 
Դրան նախորդել էր սեպտեմբերին սկսված թուրք–հայկական 
պատերազմը, որի հետևանքով Խորհրդային Ռուսաստանն ու 
Քեմալական Թուրքիան փաստորեն բաժանեցին Հայաստանը 
միմյանց միջև։ Պետությունը գտնվում էր սարսափելի սոցիալ–
տնտեսական իրավիճակում, պետք էր ձեռնամուխ լինել երկրի 
վերաշինությանը։ Սակայն գաղութահայության դրությունը, բնա-
կանաբար, այդ ընթացքում չկարգավորվեց։ Ավելին` 1921 թ. հոկ-
տեմբերին Ֆրանսիայի և Թուրքիայի միջև կնքվելու էր պայմա-
նագիր որով Կիլիկիան հանձնվելու էր վերջինիս։ 

Այսպիսով, ներգաղթ կազմակերպելու հիմնախնդիրը փո-
խանցվեց նորաստեղծ ՀԽՍՀ–ին։ Խորհրդային տարիներին 
հայրենադարձության կազմակերպումը կարելի է բաժանել մի 
քանի փուլերի` 1921-1936 թթ., 1946-1949 թթ. և 1962-1988 թթ.։ 

Խորհրդային կարգերի հաստատմանը հաջորդած առաջին 
մեկուկես տասնամյակում զգալի աշխատանքներ կատարվեցին 
Հայոց ցեղասպանության հետևանքով հայրենազրկվածների 
խնդիրները լուծելու և հայրենիք3 վերադարձնելու ուղղությամբ։ 
Թե՛ հայրենադարձության կազմակերպման, թե՛ Սփյուռքի հետ 
կապեր հաստատելու, նրանից Հայաստանի զարգացման հա-

                                                            
3 Երբեմն կարելի է հանդիպել տեսակետների, որ արևմտահայերի համար 
Խորհրդային Հայաստան տեղափոխվելը չի կարելի համարել հայրենադարձու-
թյուն։ Հասկանալիորեն նրանց զգալի մասը ոչ միայն չէր ծնվել ՀԽՍՀ տարած-
քում, այլև երբևէ մինչ այդ չէր էլ եղել այստեղ։ Չնայած դրան, ելնելով այն հան-
գամանքից, որ ողջ Հայաստանը պետք է դիտարկել հայերի հայրենիք, կարծում 
ենք հայրենադարձություն եզրը միանգամայն կիրառելի է այս պարագայում։ 
Միաժամանակ հարկ է ընդգծել, որ այսօր հայրենիք հասկացությունը բարդ ու 
ավելի բարդացող սփյուռքյան ինքնության համատեքստում միարժեքորեն չի ըն-
կալվում. օրինակ՝ մի քանի տասնամյակ առաջ Լիբանանից ԱՄՆ տեղափոխ-
ված հայերի համար հայրենիք կարող է ընկալվել թե՛ Լիբանանը, թե՛ Հայաս-
տանի Հանրապետությունը, թե՛ օրինակ Մարաշը, իսկ նրանց զավակների հա-
մար միգուցե արդեն ԱՄՆ-ը կամ ՀՀ-ն։ 
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մար նյութական միջոցներ ստանալու համար 1921 թ. հիմնա-
դրվեց Հայաստանի օգնության կոմիտեն (ՀՕԿ): 

Առաջին հերթին անհրաժեշտ էր լուծել Իրաքում գտնվող 
հայերի խնդիրը։ Վերջիններիս որոշակի օգնություն էին 
տրամադրում տեղի բրիտանական իշխանությունները, ինչը, սա-
կայն, շուտով դադարեցվեց։ Գաղթականական ճամբարներում 
հայտնվածները դիմումներ էին հղել դեռևս Առաջին հանրապե-
տության կառավարությանը, սակայն ներգաղթ կազմակերպել 
չէր հաջողվել։ Բրիտանացիների հետ բանակցությունների արդ-
յունքում նրանք իրականացրեցին հայերի փոխադրումը մինչև 
Բաթում, որտեղ 3000 հոգուց բաղկացած հայրենադարձների 
առաջին խումբը հասավ 1921 թ. դեկտեմբերին։ Այսպիսով, մեկ-
նարկվում էր մի գործընթաց, երբ հայրենիք էին վերադառնում 
առաջին հերթին այն տարագիր գաղթականները, որոնք նորա-
հաստատ երկրներում գտնվում էին ամենածանր կացության մեջ 
ու ի վիճակի չէին տեղում շարունակել ֆիզիկական գոյությունը։ 
Այսինքն, խոսելով հայրենադարձության առաջին փուլի մասին, 
հարկ է նկատի ունենալ, որ այն գերազանցապես արձագանք էր 
ներգաղթի բազմաթիվ խնդրանքներին և ոչ թե զուտ քաղաքա-
կան նկրտումներից ելնող ծրագիր։ 

Այն երկիրը ուր տեղափոխվելու էին արտասահմանում 
հայտնված գաղթականները գտնվում էր բացառիկ ծանր կացու-
թյան մեջ։ Դեռևս չէին լուծվել Առաջին աշխարհամարտի ու 
դրան հաջորդած ռազմաքաղաքական իրադարձությունների 
ավերիչ հետևանքները։ Տակավին անհրաժեշտ էր համառ աշ-
խատանք, որպեսզի տնտեսությունը հասցվեր նախապատերազ-
մական մակարդակին։ Միաժամանակ խորհրդային կարգերի 
հաստատումից հետո սկսել էր Առաջին հանրապետության տա-
րիներին երկրից հեռացած ազգային փոքրամասնությունների, 



13 

մասնավորապես ադրբեջանցիների վերադարձը։ Պետք է նկա-
տի ունենալ, որ որոշ քանակությամբ հայեր հայրենադարձվում 
էին նաև խորհրդային այլ հանրապետություններից, որոնք սա-
կայն չէին հաշվառվում որպես հայրենադարձներ` ուստի դժվար 
է խոսել թվական տվյալների մասին։ 

Նման ծանր պայմաններում Խորհրդային Հայաստանի ղե-
կավարությունը հայրենադարձության իրականացման համար 
ջանում էր ստանալ սփյուռքահայերի նյութական աջակցությունը։ 
Սակայն, այս հարցում կային հավելյալ խոչընդոտներ, որոնք ար-
դեն ստեղծում էր հենց խորհրդային իշխանությունը. այն հայերը, 
որոնք միանշանակ դրական վերաբերմունք չունեին Հայաստա-
նում հաստատված խորհրդային կարգերի նկատմամբ արժանա-
նում էին բացասական, նույնիսկ թշնամական վերաբերմունքի։ 

Այսպիսով, չնայած առկա բազմաթիվ խոչընդոտներին, 
սկսվեց հայրենադարձության գործընթացը։ Լսելով Իրաքի հայե-
րի ներգաղթի մասին` Սփյուռքի այլ համայնքներում գտնվող 
արևմտահայ գաղթականները ևս բուռն ցանկություն հայտնեցին 
տեղափոխվել Խորհրդային Հայաստան։ Սակայն իրականացվեց 
հատկապես ծանր կացության մեջ հայտնված խմբերի հայրենա-
դարձությունը. 1921-1925 թթ. ներգաղթեց մոտ 20 հազար հոգի` 
Իրաքից, Հունաստանից, Թուրքիայից, Իրանից, Սիրիայից։ 

Էական նշանակություն ունեցավ նաև 1923 թ. Լոզանի 
խորհրդաժողովը, որի արդյունքներով ակնհայտ դարձավ, որ 
արևմտահայերը չեն կարող ետ գնալ իրենց հայրենի բնակավայ-
րերը։ Մերժվեց նույնիսկ ազգային օջախ ստեղծելու գաղափարը։ 
Շատ–շատերի համար ակնհայտ էր, որ այլևս չեն վերադառնալու 
Մարաշի, Այնթապի, Զեյթունի, Ադանայի, Արաբակիրի իրենց 
բնակավայրերը։ Ուրեմն ի՞նչ անել այժմ։ Հունաստանի, Սիրիայի 
և այլ գաղթակայաններում շատ ծանր էին բնակության պայման-
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ները։ Բազմաթիվ տարագիրներ դիմեցին նոր գաղթի` մեկնելով 
ավելի հեռու` Ֆրանսիա կամ Լատինական Ամերիկա։ Կարևոր 
նշանակություն ունեցավ 1924 թ. ԱՄՆ-ի կողմից գաղթականներ 
ընդունելու նոր օրենքը, որը զգալիորեն սահմանափակեց հայե-
րի հնարավոր ներհոսքը։ Միաժամանակ անհաջողությամբ 
պսակվեց մոտ 50 հազար հայ գաղթականների Ազգերի լիգայի 
միջոցով Հայաստան փոխադրելու ծրագիրը` ինչն իրականացնե-
լու ուղղությամբ զգալի ջանքեր էր ներդրել Ֆրիտյոֆ Նանսենը։ 
Հենց այս պայմաններում էր տեղի ունենում հայրենադարձությունը։ 

1926 թ. հունվարին որոշվեց ժամանակավորապես դադա-
րեցնել ներգաղթը, քանի որ նորեկների տեղավորման հետ կապ-
ված առկա էին մի շարք դժվարություններ։ Սակայն հատկապես 
Սփյուռքում գործող հայրենակցական միությունների ջանքերով 
հայրենադարձությունը փաստորեն չընդհատվեց` 1926 թ. Հու-
նաստանից ներգաղթեց 3120 հոգի։ Ընդհանուր առմամբ 1926-
1929 թթ. Հունաստանից, Թուրքիայից և Ֆրանսիայից հայրենա-
դարձվեց 5863 մարդ։ 1931 թ. որոշվեց արտոնել «մասսայական 
նոր ներգաղթը»։ Արդյունքում 1932-1933 թթ. Հունաստանից, 
Բուլղարիայից և Ֆրանսիայից հայրենադարձվեց ավելի քան 8 
հազար հոգի։ Իսկ 1936 թ. ներգաղթ տեղի ունեցավ միայն 
Ֆրանսիայից` 1800 հոգի։ Այսպիսով, 1926-1936 թթ. ներգաղթեց 
22.598 մարդ, որին եթե գումարենք 1921-1925 թթ. տվյալները 
(19.668) կստացվի 42.2864։ 1936 թ. հայրենադարձների վերջին 
խմբի ժամանելուց մեկ տարի անց` 1937 թ., փակվեց ՀՕԿ-ը և 
Սփյուռքի հետ կապերն ամբողջությամբ խզվեցին։ 

                                                            
4 Հետաքրքիր զուգադիպությամբ 1921-1936 թթ. ներգաղթողների թիվը մոտ էր 
1828-1829 թթ. պարսկահայերի, իսկ 1946-1949 թթ. հայրենադարձների թիվը` 
1829-1830 թթ. արևմտահայերի թվին, որոնք տեղափոխվել էին Ռուսական 
կայսրությանն անցած Արևելյան Հայաստանի տարածքներ։ 
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Այս շրջանի ներգաղթի համար հատկանշական է, որ հայրե-
նակցական միությունների, ՀԲԸՄ (Հայկական բարեգործական 
ընդհանուր միություն) նյութական աջակցությամբ Հայաստանում 
կառուցվեցին նոր ավաններ, որտեղ էլ տեղավորվում էին նորեկ-
ներից շատերը. Նոր Արաբկիր, Նոր Մալաթիա, Նոր Սեբաս-
տիա, Նոր Խարբերդ, Նուբարաշեն և այլն։ 

Հետաքրքրական են նորեկների հարաբերությունները տե-
ղացի բնակչության հետ։ Պետք է հիշել, որ 1920-ական թթ. Հա-
յաստանի բնակչության մեջ մեծ թիվ էին կազմում մի քանի տա-
րի առաջ տեղափոխված արևմտահայ գաղթականները։ Չնայած 
դրան, նորեկները կազմեցին առանձին խումբ, որին տեղացինե-
րը տվեցին «պոլսեցի» անվանումը։ Դրանով վերջիններս պետք 
է տարբերակվեին մինչ այդ արդեն Հայաստանում գտնվող հա-
րյուր հազարավոր արևմտահայերից։ Արդեն 1930-ական թթ. 
եկածներին տրվեց «ֆրանսիացի» անվանումը, քանի որ այդ 
տարիներին հայրենադարձվածների մեջ մեծ թիվ էին կազմում 
ֆրանսահայերը։ Վերջիններս աչքի էին ընկնում իրենց ազա-
տամտությամբ, բացասական երևույթներից դժգոհելով, նաև եվ-
րոպական հագուստով։ Նրանք նոր շունչ հաղորդեցին հատկա-
պես Երևանի քաղաքային միջավայրին։ Ի դեպ, հենց նրանք 
«բերեցին» առ այսօր հայերեն «շնորհակալություն»-ին զուգահեռ 
կիրառվող «մերսի» բառը։ 

Ընդհանուր առմամբ 1921-1936 թթ. հայրենադարձությունն 
ունեցավ դրական նշանակություն, քանզի հայրենիք էին վերա-
դառնում մարդիկ, որոնք նորահաստատ երկրներում չափազանց 
ծանր կացության մեջ էին հայտնվել։ Խորհրդային իշխանու-
թյունների նկատմամբ դրականորեն տրամադրված ՍԴՀԿ, ՌԱԿ 
կուսակցությունները, Հայ Առաքելական եկեղեցին, ՀԲԸՄ-ը, 
հայրենակցական մի շարք միությունները ծանրակշիռ ներդրում 
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ունեցան այս փուլի ներգաղթի կազմակերպման մեջ։ Հայաստան 
վերադարձողները կարճ ժամանակ էին ապրել օտար երկրնե-
րում։ Եվրոպական կենցաղն ու մշակույթը որոշ չափով յուրացրել 
էին միայն 1930-ական թթ. եկածները, որոնք  առանձնանում էին 
տեղացիներից։ 1930-ական թթ. խորհրդային ամբողջատիրա-
կան իրականությունը, որտեղ ամեն կերպ ճնշվում էր ազատա-
մտության ցանկացած դրսևորում, թույլ չտվեց ոչ մեծաթիվ ներ-
գաղթողներին ունենալ շոշափելի ազդեցություն ընդունող հասա-
րակության վրա։ Սակայն հայրենադարձության ընդհատումից 
ուղիղ տասը տարի անց` 1946 թ., այն վերսկսեց սկզբունքորեն 
նոր ծավալով և ունեցավ ակնառու ազդեցություն խորհրդահայ 
իրականության վրա։ 

 
Հարցադրումների քննարկում թեմայի շրջանակներում 
 Ի՞նչ իրավիճակում էր գտնվում Խորհրդային Հայաստա-

նը 1920-1930-ական թթ.։ Որքանո՞վ էր հանրապետության սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը թույլ տալիս կեն-
սագործել զանգվածային հայրենադարձություն։ 

 Ո՞ր երկրներից էին վերադարձող հայերը։ Ի՞նչ ակնկա-
լիքներ նրանք ունեին Հայաստանից։ 

 Ինչպիսի՞ն էր ազգային կուսակցությունների դիրքորոշու-
մը ներգաղթի նկատմամբ։ 

 Մեկուկես տասնամյակում տեղի ունեցած հայրենադար-
ձությունը ի՞նչ չափով բավարարեց Սփյուռքում առկա պահան-
ջարկը։ 

 Ինչպե՞ս ընդունվեցին ներգաղթողները տեղացիների 
կողմից։ 
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Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ5 
 Սփյուռքի կուսակցությունների դիրքորոշումը Խորհրդա-

յին Հայաստանի նկատմամբ։ 
 Ֆ. Նանսենի գործունեությունը հայ գաղթականության 

խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ 
 Հայրենադարձների համար ավանների կառուցումը։ 
 ՀՕԿ գործունեությունը և ներգաղթը։ 

 
  

                                                            
5 Այս և հաջորդիվ շարադրված թեմաների համար օգտակար կարող է լինել 
սույն ձեռնարկում տեղ գտած սկզբնաղբյուրների և գրականության ցանկը։ 
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ԹԵՄԱ II  
1946-1949 ԹԹ. ՄԵԾ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
1945 թ. ավարտվեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազ-

մը։ Հայ ժողովուրդը դրանում ունեցավ աննախադեպ մասնակ-
ցություն։ Ընդ որում, բացի Խորհրդային Հայաստանից, հարյուր 
հազարավոր հայեր զորակոչվեցին նաև ԽՍՀՄ այլ հանրապե-
տություններից6։ Տասնյակ հազարավոր հայեր էլ մասնակցեցին 
պատերազմին դաշնակից պետությունների զորքերի կազմում։ 
Սփյուռքահայությունը ձեռնամուխ եղավ «Սասունցի Դավիթ» 
տանկային շարասյան ստեղծմանը։ Չնայած ռազմական գործո-
ղությունները չընդգրկեցին Հայաստանի տարածքը, սակայն հա-
յերը շոշափելի ներդրում ունեցան Գերմանիայի ու նրա դաշնա-
կիցների ջախջախման գործում։ Կային ակնկալիքներ, որ այս 
անգամ կարող են հաշվի առնվել հայոց կենսական շահերը։ 

ԽՍՀՄ պետական քաղաքականության տեսանկյունից ևս 
հնարավոր էր համարվում տարածքային պահանջների ներկա-
յացումը Թուրքիային։ Այս գործում որպես հիմնավորում խորհր-
դային իշխանությունները փորձեցին օգտագործել աշխարհա-
ցրիվ հայերի սեփական հայրենիք վերադառնալու հանգաման-
քը։ Ուստի հայտարարվեց, որ Խորհրդային Հայաստանը ձեռնա-
մուխ է լինելու հայերի հայրենադարձության կազմակերպմանը։ 
Լուրը սպասելի ոգևորության ալիք բարձրացրեց Սփյուռքում։ 
Բազամահազար հայեր ենթադրեցին, թե կարողանալու են վե-
րադառնալ իրենց պապենական բնակավայրերը (օրինակ` Սա-
սուն, Վան, Մուշ), սակայն իրականում խոսք էր գնում 1914 թ. 
                                                            
6 Ըստ 1939 թ. ԽՍՀՄ մարդահամարի` Վրացական ԽՍՀ-ում ապրում էր 415.013 
(49.705-ը` Աբխազական ԻԽՍՀ-ում), Ադրբեջանական ԽՍՀ-ում` 388.025 
(132.800-ը` ԼՂԻՄ-ում, 13.350-ը` Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում), ՌՍԴԽՀ-ում` 218.156 
հայ։ 
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ռուս-թուրքական սահմանը վերականգնելու` այսինքն՝ Կարսն ու 
Արդահանը ԽՍՀՄ-ին փոխանցելու մասին։ Ընդ որում, մեծ էր 
հավանականությունը, որ իրերի հաջող զարգացման պարագա-
յում Արդահանը կկցվեր Վրացական և միայն Կարսը` Հայկական 
ԽՍՀ-ին։ Միաժամանակ հայրենադարձությունը պետք է ունե-
նար բացառիկ քաղաքական հնչեղություն` նոր ձևավորվող Սա-
ռը պատերազմի (ինչպես սփյուռքահայերն էին հաճախ անվա-
նում «ցուրտ» կամ «պաղ» պատերազմի) պայմաններում կոմու-
նիստներն ապացուցելու էին, որ կապիտալիստական երկրներից 
մարդիկ տենչում են փոխադրվել «խորհրդային դրախտ»։ Չնա-
յած Թուրքիայից հայկական տարածքների վերադարձը այդպես 
էլ իրականություն չդարձավ, սակայն հայրենադարձություն ամեն 
դեպքում որոշվեց կազմակերպել։ 

1945 թ. նոյեմբերի 21-ին ԽՍՀՄ ժողկոմխորհը ընդունեց 
որոշում. «Ուշադրության առնելով արտասահմանում ապրող 
հայերի դիմումները` նրանց հայրենիք՝ Սովետական Հայաստան 
վերադառնալու թույլտվության մասին և ՀԽՍՀ ղեկավար մար-
մինների միջնորդությունը, թույլատրել ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհին 
կազմակերպել արտասահմանյան երկրներում ապրող հայերի 
վերադարձը, որոնք այդ մասին ցանկություն են հայտնել»։ Ար-
դեն դեկտեմբերին ստեղծվեց «ՀԽՍՀ ժողկոմխորհին կից ար-
տասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման և տեղավորման 
կոմիտե», իսկ ներգաղթողների բնակարանային խնդիրները լու-
ծելու համար երկու ամիս անց կազմվեց ՀԽՍՀ ժողկոմխորհին 
կից «Վերաբնակեցման վարչություն»։ Հայրենիք վերադարձող 
սփյուռքահայերի ընդուման նպատակով ստեղծվեցին ընդունման 
կայաններ Բաթումում, Ջուլֆայում և Բաքվում։ Վերջին երկուսը 
ծառայելու էին իրանահայերին, իսկ մյուսները Հայաստան էին 
տեղափոխվելու Բաթումով։ 
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Հայրենադարձությունն իրականացնելու համար տեղերում 
կազմվեցին ներգաղթի կոմիտեներ, որոնց աշխատանքներում 
ներգրավվեցին գրեթե բոլոր կառույցների ներկայացուցիչները՝ 
բացի ՀՅԴ-ից։ Չնայած սկզբնական շրջանում Դաշնակցությունը 
ևս կողմ էր հայրենադարձությանը, սակայն այն դիտարկում էր 
Թուրքիայից վերադարձվելիք տարածքների խնդրի լուծման հա-
մատեքստում։ Մինչդեռ երբ պարզ դարձավ, որ հողային պա-
հանջները չեն բավարարվելու, դաշնակցականներին էլ թույլ 
չտրվեց մասնակցել ներգաղթի կազմակերպմանը` կուսակցու-
թյունը որդեգրեց ընդդիմադիր կեցվածք։ Մասնավորապես 
ՀՅԴ-ականներն ասում էին, որ ՀԽՍՀ տարածքը ի վիճակի չէ 
ընդունելու մեծ քանակությամբ սփյուռքահայերի, կազմակերպ-
ված համայնքներում (հատկապես Մերձավոր Արևելքի) հայերը 
կարողանում են պահպանել իրենց ինքնությունը, այնինչ 
Խորհրդային Ռուսաստանում ու ԽՍՀՄ այլ հանրապետություն-
ներում նրանք զրկված են ակտիվ համայնքային գործունեություն 
ծավալելու հնարավորությունից և ավելի շատ են ենթակա ուծաց-
ման։ Հետևաբար, եթե խորհրդային իշխանությունների նպա-
տակը հայահավաքն է, ապա շատ ավելի առաջնահերթ է հենց 
այս հայերի հայրենադարձությունը, իսկ ԽՍՀՄ-ից դուրս 
գտնվող հայության ներգաղթը նպատակահարմար է կազմակեր-
պել Արևմտյան Հայաստանի տարածքների միացումից հետո։ 

Սկզբունքորեն տարբերվում էր ՍԴՀԿ ու ՌԱԿ դիրքորոշումը։ 
Այս երկու կուսակցություններն էլ, որոնք ի սկզբանե որդեգրել 
էին Խորհրդային Հայաստանի հանդեպ դրական կեցվածք, որո-
շեցին ամեն կերպ աջակցել ներգաղթին։ Պատահական չէ, որ 
այս կուսակցությունների շատ անդամներ հայրենադարձվեցին։ 
Իհարկե որոշեցին ներգաղթել նաև մեծ թվով դաշնակցական-
ներ։ Բոլորից էլ պահանջվում էր դուրս գալ կուսակցություննե-
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րից, քանի որ ՀԽՍՀ-ում, բացի Կոմկուսից, այլ քաղաքական 
կառույցներ չկային։ ՀՅԴ-ականների պարագայում հաճախ 
պարտադրվում էր նաև մամուլում հանդես գալ կուսակցության 
դեմ հրապարակումներով։ 

Հայրենադարձության հանդեպ միանշանակ դրական կողմ-
նորոշում որդեգրեց Հայ Առաքելական եկեղեցին, որի տեղական 
ներկայացուցիչները ջանք ու եռանդ չէին խնայում գործը հաջո-
ղությամբ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Համանման էր հայ ավե-
տարանականների մոտեցումը։ Այլ էր պարագան Հայ Կաթողիկե 
եկեղեցու. չնայած տեղերում շատերը մասնակցեցին կազմա-
կերպչական աշխատանքներին, սակայն եկեղեցու պատրիարք-
կաթողիկոս Գրիգոր-Պետրոս Աղաջանյանը հանդես եկավ գոր-
ծընթացի դեմ։ Նա նշում էր, որ խորհրդային պետությունը ան-
հավատների երկիր է, և հայրենադարձվողները չեն կարողանա-
լու մնալ կաթոլիկ։ Ի դեպ, հետագայում բազմաթիվ հայրենա-
դարձների համար ցնցող բացասական ազդեցություն ունեցավ 
եկեղեցու դերը հայրենիքում։ Եկողների մեծ մասի համար այն 
շատ կարևոր նշանակություն ուներ` մինչդեռ պատկերը միան-
գամայն այլ էր Հայաստանում, որտեղ վերջին տասնամյակներին 
ամեն ինչ արվում էր եկեղեցին վարկաբեկելու ու թուլացնելու հա-
մար։ 

Խոսելով սփյուռքահայ կառույցների մասին` անհրաժեշտ է 
ընդգծել ՀԲԸՄ մասնակցությունը Մեծ հայրենադարձությանը։ 
Ներգաղթի համար մեկ միլիոն դոլարի հանգանակությունը 
ՀԲԸՄ-ն սկսեց 1946 թ. ապրիլին և ավարտեց 1947 թ. հունիսին: 
Այն ունեցավ անսպասելի մեծ հաջողություն: ԱՄՆ-ում, Կանա-
դայում և Հարավային Ամերիկայի երկրներում հանգանակության 
արդյունքն էր 1.073.810, իսկ այլ երկրներում՝ 339.232 դոլար: 
1947 թ. համար նախատեսվեց կազմակերպել կրկին մեկ միլիոն 
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դոլարի հանգանակություն, սակայն 1948 թ. հունիսին, երբ ամ-
փոփվեցին տվյալները, պարզվեց, որ ԱՄՆ-ում ու Կանադայում 
հավաքվել է 331.130 դոլար և մոտ 200 հազար էլ` այլ երկրնե-
րում։ 

Սփյուռքի համայնքներ մեկնած խորհրդային գործակալնե-
րը, որոնք պետք է կատարեին նախապատրաստական աշխա-
տանքներ, սկսեցին համոզել սփյուռքահայերին, թե Խորհրդային 
Հայաստանը տնտեսապես խիստ զարգացած երկիր է, որն ի վի-
ճակի է ընդունել իր տարագիր հայրենակիցներին և նրանց 
ապահովել լավագույն կյանքով։ Հռչակվում էր թե Խորհրդային 
Հայաստանը պատրաստ է ընդունել 400 հազար մարդու։ Չնա-
յած սա բացարձակ աղերս չուներ իրականության հետ, սակայն 
հազարավորները խաբվում էին` մտածելով թե իրենց հայրենի-
քում սպասում է բարեկեցիկ կյանք։ Որոշակի ազդեցություն ունե-
ցավ նաև նորավարտ պատերազմում ԽՍՀՄ հաղթանակն ու 
դրանով պայմանավորված հեղինակության բարձրացումը։ Սա-
կայն ամենավճռական նշանակությունն անշուշտ ունեցավ այն 
հանգամանքը, որ տասնամյակներ շարունակ սփյուռքահայերը 
առարկայական պատկերացումներ չունեին Խորհրդային Հայաս-
տանի իրականության մասին։ Դա արդեն պայմանավորված էր 
ԽՍՀՄ փակ երկիր լինելու հանգամանքով։ Ցեղասպանությունից 
մազապուրծ եղած և աշխարհով մեկ ցրված հայերի համար, 
իհարկե, շատ հաճելի էր հավատալ թե իրենց հայրենիքի մի 
հատվածում հաջողվել է ստեղծել հզոր ու զարգացած պետու-
թյուն, որն ի վիճակի է ընդունելու հարյուր հազարավոր տարա-
գիրների7։ 
                                                            
7 Պատահական չէ, որ նույն ժամանակ «խորհրդային դրախտում» ապրելու 
բախտ ունեցած, սակայն Երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում տեղահանված 
բազմաթիվ քաղաքացիներ ու ռազմագերիներ փորձում էին ամեն կերպ խու-
սափել հայրենադարձվելուց։ Ի վերջո հազարավորները Գերմանիայից տեղա-
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Առկա ոգևորության պայմաններում շուտով հայրենադարձ-
վելու համար ցուցակագրվածների թիվը հասավ 360 հազարի։ 
Ըստ երկրների` այդ պատկերն ուներ հետևյալ տեսքը. Սիրիա և 
Լիբանան՝ 140 հազ., Իրան 60 հազ., Ֆրանսիա՝ 50 հազ., Եգիպ-
տոս՝ 30 հազ., Հարավային Ամերիկա՝ 29 հազ., Թուրքիա՝ 20 
հազ., Հունաստան՝ 20 հազ., Բուլղարիա՝ 9 հազ., Ռումինիա  և 
ԱՄՆ` հազարական մարդ։ Սակայն 1946 թ. համար նախատես-
վում էր ընդունել միայն 28.800 մարդու: 

1946 թ. հունիսի 23-ին Բեյրութի նավահանգստից Բաթում 
ուղևորվեց «Տրանսիլվանիա» շոգենավը, որի մեջ գտնվում էր 
1806 մարդ: Դրանով սկսվեց զանգվածային Մեծ հայրենադար-
ձությունը: Հունիսի 27-ին առաջին ներգաղթողները հասան Բա-
թում, իսկ հուլիսի 2-ին` Երևան, որտեղ նրանց դիմավորեցին հա-
զարավոր հայրենակիցներ: Երկրորդ և երրորդ քարավանները 
Բեյրութից Բաթում ժամանեցին համապատասխանաբար հուլի-
սի 12-ին և 17-ին, չորրորդը՝ օգոստոսին, հինգերորդը և վեցերոր-
դը` սեպտեմբերին: 1946 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների 
ընթացքում Հունաստանից հայրենիք եկավ 4974 մարդ:  

Այսպիսով, 1946 թ. հունիս-հոկտեմբեր ամիսներին Իրանից, 
Սիրիայից, Լիբանանից, Հունաստանից, Բուլղարիայից և Ռումի-
նիայից Խորհրդային Հայաստան ներգաղթեց 10.801 ընտանիք 
կամ 50.949 մարդ: Ըստ առանձին երկրների` պատկերը հե-
տևյալն էր. Իրանից գաղթեց 20.597 հոգի, որը կազմում էր հայ-
րենադարձների 40,5%-ը, Սիրիայից և Լիբանանից՝ 19.253 (37.8 
%), Հունաստանից՝ 4974, Բուլղարիայից՝ 4383, Ռումինիայից՝ 
1738 մարդ: Քաղաքներում տեղավորվեց 21.704 (այդ թվում 
Երևանում՝ մոտ 14 հազար), շրջկենտրոններում՝ 3994, կոլտնտե-

                                                                                                                                 
փոխվեցին ԱՄՆ ու այլ երկրներ, չնայած խորհրդային իշխանությունները ջա-
նում էին կազմակերպել նրանց բռնի հայրենադարձությունը։ 
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սություններում՝ 17.863, սովխոզներում (խորհտնտեսություննե-
րում)՝ 3185 մարդ: 

Այդպիսով էապես գերազանցվեց հայրենադարձների ծրա-
գրված չափաբաժինը` 28.800 հոգու փոխարեն ընդունվեց 
50.949-ը: 1946 թ. վերջում սկսվեցին ծրագրվել հաջորդ տարի 
կազմակերպվելիք հայրենադարձության հետ կապված խնդիրնե-
րը։ 1947 թ. որոշվեց ընդունել շուրջ 63 հազար սփյուռքահայերի: 

Կարևոր նշանակություն ուներ առավել ծանր կացությունում 
հայտնված համայնքներից հայրենադարձության կազմակերպու-
մը: Հատկապես բարդ իրադրություն էր ստեղծվել Հունաստա-
նում և Իրանում։ Սակայն 1947 թ. Իրանից ներգաղթ կազմակեր-
պելու ծրագրերը չիրականացան՝ կապված իրանական կառավա-
րության դրած արգելքի հետ: Դրա հետևանքով հայրենադարձ-
վելու պատրաստ, իրենց ունեցվածքը վաճառած հազարավոր 
իրանահայեր հայտնվեցին ծանրագույն վիճակում: 

Որոշակի խոչընդոտներ առաջացան նաև ԱՄՆ-ի և Հարա-
վային Ամերիկայի հայկական համայնքներից հայրենադարձու-
թյան կազմակերպման գործում: ԱՄՆ-ի, Բրազիլիայի, Ուրուգ-
վայի և Արգենտինայի կառավարությունները մերժեցին վիզա 
տրամադրել Հայկական ԽՍՀ մինիստրների խորհրդի ներկայա-
ցուցիչներին՝ այդ երկրներ մեկնելու և հայրենադարձությունը 
կազմակերպելու համար: Ստեղծված նոր կացությունն առաջ բե-
րեց հայրենադարձության նախնական ծրագրերում փոփոխու-
թյուններ կատարելու անհրաժեշտություն: 

Նախապատրաստական աշխատանքներից հետո` 1947 թ. 
հուլիսին վերսկսվեց սփյուռքահայերի հայրենադարձությունը և 
մինչև տարվա վերջը հայրենիք վերադարձավ 8521 ընտանիք 
կամ 35.401 մարդ: Ըստ առանձին երկրների՝ ներգաղթել են Սի-
րիայից և Լիբանանից՝ 12.985, Հունաստանից՝ 13.241, Ֆրան-
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սիայից՝ 5260, Եգիպտոսից՝ 1669, Պաղեստինից՝ 1250, Իրաքից՝  
856, ԱՄՆ-ից` 151, Չինաստանից՝ 16 մարդ: 

1948 թ. նախատեսվում էր ՀԽՍՀ ընդունել մոտ 15 հազար 
հայրենադարձների: Սակայն ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի բյուրոն 1947 թ. 
դեկտեմբերին գտավ, որ անցած երկու տարում ներգաղթածների 
բնակարանային և աշխատանքային ապահովման գործում առա-
ջացել են մի շարք դժվարություններ, ուստի նպատակահարմար 
կլինի 1948 թ. ընդունել 10 հազարից ոչ ավելի սփյուռքահայերի: 
Կենտկոմի բյուրոն միաժամանակ պարտավորեցրեց հանրապե-
տության կառավարությանը, կուսակցական քաղկոմ-շրջկոմնե-
րին, տեղական սովետների գործկոմներին, համապատասխան 
մինիստրություններին ու գերատեսչություններին՝ առաջիկայում 
հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնել 1946-1947 թթ. ժամա-
նած հայրենադարձների բնակարանային և աշխատանքային 
պայմանների արմատական բարելավմանը: 

1948 թ. փետրվարին որոշում կայացվեց 1948 թ. հունիս-
օգոստոս ամիսների ընթացքում շուրջ 10 հազար սփյուռքահայե-
րի ընդունելու մասին: Սակայն 1948 թ. հնարավոր եղավ հայրե-
նիք վերադարձնել միայն 897 ընտանիք՝ 3092 մարդու, որից 
2023-ը՝ Եգիպտոսից, 1046-ը` Հունաստանից և 23-ը` Չինաստա-
նից: 

ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդին առընթեր ներգաղթի կոմի-
տեն նախապես մտադրվել էր 1949 թ. ընդունել մոտ 10 հազար 
հայրենադարձների` սակայն 1946-1948 թթ. ժամանածների բնա-
կարանային և աշխատանքային ապահովման հոգսերը մի կող-
մից, միջազգային իրադրության սրումը մյուս կողմից, հնարավո-
րություն չտվեցին իրականացնել այդ ծրագրերը: Արդյունքում 
1949 թ. ԱՄՆ-ից հայրենիք եկավ 162 հոգի: Նրանք փաստորեն 
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1948 թ. ներգաղթողների խմբից հետ մնացածներն էին: Այդ 
խումբը 1949 թ. փետրվարի 23-ին Բաթումից ուղևորվեց Երևան: 

Կարևոր էր 1946-1949 թթ. հայրենադարձվածների համարկ-
ման (ինտեգրման) խնդիրը: Հայրենադարձների առաջին ծանո-
թությունը խորհրդային երկրի հետ տեղի ունեցավ ընդունման 
կայաններում (Բաթում, Բաքու, Ջուլֆա), երբ նորեկները դեմ առ 
դեմ բախվեցին դառն իրականությանը՝ տեսնելով սև հացը կշեռ-
քին, այն դեպքում, երբ իրենց ստիպում էին հետները վերցված 
սննդամթերքը ջուրը նետել՝ ասելով, թե տեղ հասնելուն պես 
ամեն ինչ կունենան: Տեղացիները մոտենում ու հարցնում էին, 
թե ինչո՞ւ են եկել, մի՞թե իրենց ապրած երկրներում ավելի վատ 
էր վիճակը: Տեսածը և լսածը սառը ցնցուղի ազդեցություն էր ու-
նենում, մարդիկ հասկանում էին, որ խաբված են, սակայն հետ-
դարձի ճանապարհն արդեն փակ էր: Երբ բեռնատար վագոննե-
րով նորեկներին տեղափոխում էին Հայաստան` նրանք դեռ 
հույս ունեին, որ իրենց այլ պայմաններ են սպասում հայրենի-
քում, սակայն տեղ հասնելուն պես հասկացան, որ այստեղ վի-
ճակն ավելի լավ չէ: Տեղացիների հագուստը, խանութների դա-
տարկությունը, մթերքի կտրոնները, հացի հերթերը8 ի չիք դարձ-
րին ծաղկող հայրենիքի առասպելը: Տեղաբաշխման սխալ քա-
ղաքականության հետևանքով էլ ավելի խորացավ հուսահատու-
թյունը: Հաճախ քաղաքաբնակներին ուղարկում էին գյուղական 
                                                            
8 Հերթերի` խորհրդային իրականության այդ անբաժանելի երևույթի մասին 
հայրենադարձը գրում է իր արտասահմանի բարեկամին. «Հոս շատ հանգիստ 
ենք, շատ ապահով ենք, օրերնիս ուրախ կանցնի։ Հերթ կկանգնինք քիլո մը 
շաքար կառնինք` կուրախանանք, կարագ կառնինք` նորեն կուրախանանք։ 
Դուք այդ ուրախությունները չունիք»։ Ընդհանրապես հայրենադարձության ազ-
գագրական մի շարք խնդիրների տեսանկյունից չափազանց արժեքավոր է Ար-
մենուհի Ստեփանյանի աշխատությունը։ Այս և հայրենադարձների խոսքի հա-
ջորդ մեջբերումները (դրանցում պահպանվել է հեղինակի շարադրած ուղղա-
գրությունը) տե՛ս Ստեփանյան Ա., XX դարի հայրենադարձությունը հայոց 
ինքնության համակարգում, Երևան, 2010: 
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վայրեր ու թողնում անօգնական՝ միայնակ կիսավեր տներում: 
Այսպես 1946 թ. Սոֆիայից եկած հայրենադարձը նշում էր. «Հա-
յաստան եկանք նե մեզի տարին գյուղերը, տուն չիկար, գոմի 
պես տեղ մըն էր, ջուրերը վերևեն կվազեին, գետինը` հող, ունե-
ցած–չունեցածնիս ամեն բան փչացավ»։ Լինում էր և հակառակը, 
երբ գյուղաբնակ հողագործներին տեղավորում էին քաղաքում: 
Սա ներքին տեղափոխությունների ու դժգոհությունների տեղիք 
էր տալիս: 

Ներգաղթածները ստիպված էին հարմարվել և հոգևոր ար-
ժեքների փոփոխությանը: Նրանք տեղում համոզվեցին, որ 
կրոնն ու եկեղեցին, ինչպես նաև ժողովրդական տոներն ու ծե-
սերը ոչ միայն անտեսված, այլև հաճախ արգելված են 
խորհրդային երկրում: Բնութագրական է, որ աթեիզմի քաղաքա-
կանության պայմաններում ամենուր Վ. Լենինի ու Ի. Ստալինի 
նկարները տեսնելով` հայրենադարձները միմյանց հումորով 
ասում էին. «ասոնք ալ տեղացիներու սուրբերն են էղեր»։ 

Ներգաղթածների համար առավել դժվար էր ընտելանալ 
օտարացմանը, անվստահությանը, թերագնահատմանը և ներ-
գաղթածի ու տեղացու նկատմամբ եղած տարբերակված մոտեց-
մանը: Այս առումով առաջնային նշանակություն ունեն հայրենա-
դարձների և տեղացիների միջև փոխհարաբերությունները: 
Ստեղծված ծանր կացությունում եկվորները պահանջում էին 
իրենց խոստացվածը, իսկ տեղացիներն էլ բողոքում էին նորեկ-
ների ներկայությունից, քանի որ եղածն իրենց էլ չէր բավարա-
րում: Տեղական պայմաններին հարմարվելուն խոչընդոտում էին 
մի շարք հանգամանքներ՝ քաղաքական, գաղափարական մտա-
ծելակերպի, աշխարհայացքի, հոգեբանության, լեզվաբարբառա-
յին տարբերությունները: 
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Տեղացիների կողմից հայրենադարձների նկատմամբ բացա-
սական վերաբերմունքի դրսևորում դարձավ «ախպար» բառի 
կիրառումը, որը ուներ ընդգծված բացասական իմաստ։ Դա 
հատկապես տարածված էր Երևանում։ Հայրենադարձներից շա-
տերը համարում էին, որ իրենք ավելի օտար են Խորհրդային 
Հայաստանում, քան այն երկրներում որտեղից եկել էին։ Այսպես 
նրանցից մեկը նշում էր. «Արաբներն անգամ մեզ ավելի սիրեցին, 
քան հայաստանցիները»։  

Ներգաղթի սխալ կազմակերպման գլխավոր ցուցիչներից է 
այն, որ առաջին հնարավորության ստեղծումից հետո զգալի 
թվով հայրենադարձներ արտագաղթեցին: Ուշագրավ է նաև այն 
հանգամանքը, որ ծանրագույն պայմաններում հայտնված հայրե-
նադարձների մի մասը, փորձում էր հեռանալ ՀԽՍՀ-ից անօրի-
նական ճանապարհով` հատելով Թուրքիայի սահմանը: Այսպես, 
դեռևս հայրենադարձության մեկնարկից հետո մեկ տարվա ըն-
թացքում՝ մինչև 1947 թ. հունիսը, Թուրքիայի հետ սահմանը կա-
րողանում են խախտել և անցնել 21 մարդ, իսկ 110-ը բռնվում են 
այդպիսի փորձ կատարելիս: Հատուկ որոշմամբ սահմանամերձ 
շրջաններում բնակեցված հայրենադարձներին սկսում են տեղա-
փոխել հանրապետության այլ տարածքներ:  

1949 թ. հունիսին ԽՍՀՄ իշխանությունները նախաձեռնե-
ցին Անդրկովկասի և Սև ծովի առափնյա շրջանների հայերի 
զանգվածային աքսորն Ալթայի երկրամաս։ Հիմնական մեղադ-
րանքը ՀՅԴ-ին կամ պատերազմի ժամանակ Հայկական լեգեո-
նին անդամակցած լինելն էր։ Այս գործընթացի շրջանակներում 
բռնադատվեցին մոտ մեկուկես հազար հայրենադարձներ։ Հե-
տաքրքիր է, որ հաճախ Մեծ հայրենադարձության վերաբերյալ 
քննարկումներում նշվում են աքսորվածների շատ ավելի մեծ 
թվեր, կամ կատարվում ընդհանրացումներ, թե «սփյուռքահայե-
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րին խաբելով բերեցին Հայաստան, հետո էլ աքսորեցին Սի-
բիր»9։ Տեղահանման որոշման մասին իմանալիս որոշ հայրենա-
դարձներ կարծել էին, թե իրենց հետ են ուղարկելու ելքի 
երկրներ։ Այդպիսի մի դրվագի մասին բռնագաղթի ենթարկված-
ներից մեկը պատմում է. «Մեզ լցրեցին բեռնատար վագոնները, 
և դռները փակվեցին, թվաց թե աշխարհը մթնեց ու ամեն բան 
վերջացավ։ Վագոնում Հունաստանից ներգաղթած մի ծեր կին 
կար, որը կարծում էր, թե իրենց հետ են ուղարկում Հունաստան 
ու ամբողջ ճանապարհին հարցնում էր, թե` «Աթենք չհասա՞նք»։  

Սփյուռքում զանգվածային հայրենադարձության ունեցած 
հետևանքների թվում պետք է նշել, որ խեղվեցին բազմահազար 
սփյուռքահայերի ճակատագրեր` ովքեր վաճառել էին իրենց ողջ 
ունեցվածքը և սպասում էին Հայաստան ժամանելուն (հատկա-
պես ծանր էր Իրանի տարբեր շրջաններում իրենց գույքը վաճա-
ռած և Թեհրանում հայտնվածների կացությունը): Սակայն, հայ-
րենադարձների ընդունման թվաքանակի սահմանափակման, 
ապա ընդհանրապես գործընթացի դադարեցման հետևանքով 
նրանց մի ստավար հատված հայտնվեց ծանրագույն կացության 
մեջ: 

Այսպիսով, 1946-1949 թթ. հայրենադարձվեց 89.750 հոգի, 
որոնք չնայած բոլոր վերը թվարկված բացասական պայմաննե-
րին, կարևոր ավանդ ունեցան Խորհրդային Հայաստանի զար-
գացման բոլոր ոլորտներում։ Այսպես` Բալկանյան երկրներից 
եկածների մեջ մեծ թիվ էին կազմում բարձր որակավորում ունե-
ցող մետաղագործները, մեխանիկները, կոշկակարները, դեր-
ձակները, լիբանանահայերի ու եգիպտահայերի մեջ` վարորդ-
ներն ու ավտոմեքենա նորոգողները։ Ընդհանրապես ներգաղ-

                                                            
9 Սա վկայում է այն մասին, որ աքսորը դարձել էր հայրենադարձների կոլեկտիվ 
հիշողության մաս։ 
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թողների մեջ հաճախ կարելի էր հանդիպել ատաղծագործների, 
վարսավիրների, լուսանկարիչների։ Պարսկահայերի ու բեյրու-
թահայերի մեջ շատ էին կահույքագործները, ժամագործներն ու 
ոսկերիչները։ Ռումինիայի ու Ֆրանսիայի քաղաքներից եկածնե-
րի մեջ կային արհեստավարժ մատուցողներ, որոնց կարիքը 
շատ էր զգացվում բարձրաստիճան հյուրերի ընդունելության 
ժամանակ` մանավանդ եթե հաշվի առնենք սպասարկման ոլոր-
տի անմխիթար վիճակը խորհրդային երկրում։ Հայրենադարձ 
արհեստավորները, բացի հմտություններից, բարձր կենցաղային 
մշակույթ էին բերում Խորհրդային Հայաստան։ 

Հայրենադարձների մեջ կային արհեստավարժ բժիշկներ։ 
Մինչև 1970-ական թթ. Երևանում աշխատող ատամնաբույժների 
մեծ մասը ներգաղթածներ էին։ Խիստ շոշափելի էր օտար լեզու-
ների մասնագետների ներկայությունը. Երևանի ու Լենինականի 
բարձրագույն ու միջին մասնագիտական հաստատություններում 
անգլերեն ու ֆրանսերեն էին դասավանդում հիմնականում հայ-
րենադարձները։ 

1946-1949 թթ. ներգաղթողները էական ներդրում ունեցան 
նաև մշակույթի ասպարեզում։ Կարելի է հիշատակել Հարություն 
Կալենցի, Պետրոս Կոնտուրաջյանի, Ժան Տեր-Մերկերյանի, Գո-
հար Գասպարյանի, Երվանդ Մանարյանի, Վարդուհի Վարդերե-
սյանի և շատ ուրիշների անունները։ 

Մեծ հայրենադարձությունը, ինչպես արդեն նշվեց, զգալի 
դրական ազդեցություն ունեցավ կենցաղային մշակույթի ասպա-
րեզում։ Օրինակ՝ հենց Մեծ հայրենադարձության ժամանակ 
եկածները իրենց հետ բերեցին այսօր Հայաստանում սովորա-
կան դարձած սուրճ խմելու ավանդույթը։ Նրանց շնորհիվ նաև 
լայն տարածում գտավ բաստուրմայի, լահմաջուի պատրաստու-
մը, սննդակարգ ներմուծվեց ձիթապտուղը։ Մեծ համարում սկսե-
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ցին ունենալ նորեկների սարքած խմորեղենները։ Ընդ որում, 
հայրենադարձները իրենց հետ բերում էին թե՛ արևմտահայկա-
կան ավանդական խոհանոցը, թե՛ տարբեր երկրներում ապրած 
շրջանում յուրացրած կերակրատեսակները։ Հայրենադարձ դեր-
ձակների ու կոշկակարների շնորհիվ տեղացիները կարողացան 
հաղորդակցվել եվրոպական նորաձևությանը, որն ազդեցություն 
ունեցավ քաղաքային (հատկապես Երևանի) մշակույթի վրա։ 

 
Հարցադրումների քննարկում թեմայի շրջանակներում 
 Ինչպե՞ս էր փորձում ԽՍՀՄ-ը օգտագործել հայերի հայ-

րենադարձությունը իր կայսերապաշտական քաղաքականության 
մեջ։ 

 Ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ Սառը պատերազմը ներգաղ-
թի վրա։ 

 Ինչպե՞ս էր ՀԽՍՀ ղեկավարությունը լուծում հայրենա-
դարձների տեղավորման և ադապտացման հիմնախնդիրները։ 

 Ինպիսի՞ն էին նորեկների ու տեղացիների փոխհարաբե-
րությունները։ 

 Ինչպե՞ս էին հայրենադարձները ընկալում խորհրդային 
իրականությունը։ 

 Ի՞նչ ներդրում ունեցան ներգաղթողները Խորհրդային 
Հայաստանի տնտեսության, մշակույթի, կրթության, խոհանոցի, 
կենցաղի զարգացման ասպարեզներում։ 
 

Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ 
 Սփյուռքահայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհա-

մարտին։ 
 Հայ եկեղեցու մասնակցությունը հայրենադարձության 

գործընթացին։ 
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 ՀՅԴ դիրքորոշումը ներգաղթի նկատմամբ։ 
 Ներգաղթը և ՀԲԸՄ դերակատարությունը։ 
 Հայրենադարձության հետևանքները Սփյուռքում։ 
 Հայրենադարձների բռնաճնշումները խորհրդային ժա-

մանակաշրջանում։ 
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ԹԵՄԱ III  
1962-1988 ԹԹ. ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ10 

 
1949 թ. դադարեց զանգվածային հայրենադարձությունը, 

սակայն իրականում սկսած 1950 թվականից առանձին թույլ-
տվություններով ծավալվեց անհատական ներգաղթ։ Սա պայմա-
նավորված էր այն հանգամանքով, որ մեծ թվով սփյուռքահայեր 
նախապես վաճառած լինելով իրենց ողջ գույքը, չէին հասցրել 
տեղափոխվել Հայաստան։ Հաջորդ կարևոր գործոնը կարող էր 
լինել ընտանիքների մասնատումը, երբ որոշ անդամները եկել 
էին` մյուսները մնացել արտերկրում ու այժմ ցանկանում էին վե-
րամիավորվել իրենց հարազատների հետ (քանի որ ԽՍՀՄ-ը 
փակ երկիր էր` հաճախ արտասահմանում մնացած ազգական-
ները տեղեկություն չունեին ներգաղթածների մասին և լինում 
էին դեպքեր, երբ ընտանիքի հետ միավորվելու համար հայրե-
նադարձության դիմողի ազգականը այդ պահին գտնվում էր ոչ 
թե Հայաստանում, այլ՝ Սիբիրում)։ Եվ վերջապես պետք է հիշել, 
որ Սփյուռքի մի շարք համայնքներում հայերի շոշափելի հատ-
վածներ ապրում էին ծանրագույն պայմաններում ու ցանկանում 
էին տեղափոխվել հայրենիք` ակնկալելով, որ այստեղ իրենց 
սպասում է ավելի բարվոք կացություն։  

1958 թ. ստեղծվեց ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդին առըն-
թեր արտասահմանից վերադարձող հայերի ընդունման կառա-
վարական հանձնաժողով։ Վերջինս քննարկում էր հայրենիք վե-
րադառնալ ցանկացողներից ստացված դիմումները և որոշում` 
տալ թույլտվություն կամ ոչ։ Թույլտվություն ստացածների ներ-

                                                            
10 1988 թ. արդեն խիստ նվազած ներգաղթը դադարեցնելու որոշում չկայացվեց, 
սակայն Սփյուռքի պատմության մի սկզբունքային նոր շրջան սկսվեց, որը զու-
գահեռվեց նաև վճռական փոփոխությամբ միգրացիոն ոլորտում։ 
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գաղթը կազմակերպվում էր ԽՍՀՄ դեսպանությունների միջո-
ցով։ 1950-1961 թթ. հայրենադարձվեց մոտ 4000 հոգի։ 

Խոսելով 1950-1980-ական թթ. հայրենադարձության մա-
սին` խիստ էական է նկատի առնել այն փոփոխությունները, 
որոնք տեղի էին ունենում Սփյուռքում։ Եթե 1946-1949 թթ. հայ-
րենադարձվողների հիմնական մղումը հայրենիք վերադառնալն 
էր, ապա այժմ շատ համայնքներում առաջացավ այնպիսի մթնո-
լորտ, որ հայերը անկախ ներգաղթի կարելիությունից որոշեցին 
լքել այդ երկրները և հարց էր առաջանում ո՞ւր գնալ։ Հենց այդ 
ժամանակ հայրենադարձությունը դիտարկվում էր որպես հնա-
րավոր, շատերի համար ցանկալի տարբերակ։ Ի դեպ, 1962 թ. 
վերսկսված հայրենադարձության շրջանակներում Հայաստան 
էին գալիս նաև այն պարագայում, երբ նյութական միջոցները 
անբավարար էին ԱՄՆ կամ Կանադա մեկնելու, այնտեղ որոշ 
ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու համար։ Այ-
սինքն՝ կարող ենք ասել, որ հայրենադարձվում էր համեմատա-
բար ավելի չունևոր խավը, մինչդեռ մեծահարուստները հաճախ 
նախընտրում էին արևմտյան կապիտալիստական երկրները։ 

Դրությունը հատկապես ծանր էր Մերձավոր և Միջին Արևել-
քի ու Բալկանյան երկրներում։ Դրանցից շատերում տեղի ունե-
ցող քաղաքական վայրիվերումները, հեղափոխություններն ու 
հեղաշրջումները, քաղաքացիական պատերազմները, ծայրահե-
ղականության աճը, որոշ դեպքերում փոքրամասնությունների 
նկատմամբ ճնշումները, գույքի ազգայնացումը անկհայտ էին 
դարձնում, որ այս պետություններում հայկական համայնքների 
ճակատագիրը անորոշ է։ Այսպես միգրացիոն մեծ ալիքներ ծա-
վալվեցին 1940-ական թթ. վերջում Պաղեստինից, 1950-ական 
թթ. Ռումինիայից, Հունաստանից, Հորդանանից։ 1950-ական 
թթ. վերջում ու 1960-ական թթ. սկզբում զանգվածային արտա-
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գաղթ տեղի ունեցավ Եգիպտոսից, Սիրիայից։ Սա հանգեցնում 
էր ծաղկուն հայկական համայնքների թուլացմանը։ Հենց այն 
երկրները, որտեղ հայապահպանության լայն հնարավորություն-
ներ կային կորցնում էին մեծ թվով հայություն։ 

Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները բավարար 
արագությամբ չէին արձագանքում տեղի ունեցող այս զարգա-
ցումներին, ինչի հետևանքով անհամեմատ ավելի շատ հայեր 
1950-1980-ական թթ. գաղթեցին Սփյուռքի մի համայնքից մյուսը 
(հատկապես Մերձավոր Արևելքից արևմտյան երկրներ), քան 
հայրենադարձվեցին։ Այնուամենայնիվ, սփյուռքահայերի հայրե-
նադարձվելու բուռն ցանկությունը մղում էր ՀԽՍՀ իշխանու-
թյուններին ձեռնարկելու գործնական քայլեր։ Այս հարցը բարձ-
րացրեցին 1961 թ. Հայաստանի խորհրդայնացման 40-ամյակի 
տոնակատարություններին մասնակցելու եկած մի շարք սփյուռ-
քահայ գործիչներ։ 

1961 թ. օգոստոսի 12-ին ԽՄԿԿ կենտկոմն ու ԽՍՀՄ մի-
նիստրների խորհուրդը, ընդառաջելով ՀԽՍՀ կառավարության 
ու սփյուռքահայ աշխատավորների ցանկություններին, որոշում 
ընդունեցին Մերձավոր ու Միջին Արևելքի և ամերիկյան երկրնե-
րից հայերի նոր զանգվածային հայրենադարձություն  կատարե-
լու մասին։ Նախատեսվում էր 1962-1965 թթ. հայրենիք վերա-
դարձնել ավելի քան 40 հազար հոգու։ Այդ աշխատանքները 
կազմակերպելու համար ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդին առըն-
թեր ստեղծվեց արտասահմանից վերադարձող հայերի ընդուն-
ման և տեղավորման կոմիտե։ Նորից ընդունման կայաններ 
բացվեցին Բաթումում, ինչպես նաև Ջուլֆայում ու Բաքվում 
(իրանահայերի համար)։ 

1962 թ. հոկտեմբերի 7-ին Բաթում հասավ հայրենադարձնե-
րի առաջին խումբը Կիպրոսից։ Ընդհանուր առմամբ այդ տարի 
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վերադարձավ 757 մարդ։ Կիպրահայ հայրենադարձները տեղա-
վորվեցին Լենինականում և Կիրովականում, իսկ եգիպտահայե-
րը` Երևան, Լենինական, Կիրովական ու Ալավերդի քաղաքնե-
րում։ 1963 թ. հայրենադարձվեց 2304 մարդ, որից 1732-ը Իրա-
նից։ Նույն թվականին, քննարկելով գործընթացը, ՀԽՍՀ մի-
նիստրների խորհուրդը նշեց, որ տեղ են գտել մի շարք թերու-
թյուններ հայրենադարձների տեղավորման աշխատանքներում։ 
Ի տարբերություն Մեծ հայրենադարձության` Խորհրդային Միու-
թյունում տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում հնարա-
վոր էր դարձել (թեկուզ խիստ չափավոր) կառավարության աշ-
խատանքների ինքնաքննադատությունը։ Իհարկե, այլոց կողմից 
սխալների մատնանշումն ընկալվում էր թշնամաբար։ 

1964 թ. հայրենադարձվեց ընդամենը 1088 մարդ (որից 836-ը՝ 
Սիրիայից), իսկ 1965 թ.` 2700 (2468-ը՝ Սիրիայից)։ Կարևոր էր 
1965 թ. ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի որոշումը, որի համաձայն 
պետք է լուծվեին ոչ միայն վերջին տարիներին, այլև 1946-1962 
թթ. ներգաղթածների դեռևս առկա բնակարանային խնդիրները։ 

1965 թ. ավարտվում էր 1961 թ. կայացված որոշման ժամկե-
տը, սակայն ներգաղթել էր ակնկալվածից ավելի քան հինգ ան-
գամ պակաս մարդ։ Ուստի անհրաժեշտ էր երկարաձգել զանգ-
վածային հայրենադարձության ժամկետը։ Համապատասխան 
որոշումը կայացվեց 1966 թ.։ Նախատեսվում էր տարեկան հայ-
րենադարձել 1000 հոգու։ Սակայն այս անգամ էլ ծրագրվածը 
խախտվեց հակառակ իմաստով` մյուս տարիներին եկավ շատ 
ավելի մարդ՝ բացի 1967 թվականից: Ընդհանրապես, 1962-1988 
թթ. հայրենադարձության բարձրակետը եղավ 1969 թվականը` 
երբ հայրենադարձվեց 4516 հոգի։ Եթե 1966 թ. ներգաղթածների 
մեծամասնությունը Սիրիայից էր, ապա դրանից հետո խիստ գե-
րակշռող դարձան իրանահայերը։ 
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1970 թ. որոշվեց հայրենադարձությունը շարունակել ոչ մեծ 
խմբերով ու անհատական կարգով։ Աստիճանաբար տարեկան 
հայրենադարձվողների թիվը նվազեց` 1970-ական թթ. վերջում 
1980-ական թթ. սկզբում տարեկան ներգաղթում էր ընդամենը 
մի քանի հարյուր հոգի։ Քանի որ հետազոտված են մինչև 1982 
թ. հայրենադարձության նյութերը` կարելի է հստակ խոսել 1962-
1982 թթ. ներգաղթի արդյունքների մասին։ Այսպես, վերոնշյալ 
ժամանակաընթացքում հայրենադարձվեց 31.920 հոգի, որից 
24.283-ը` Իրանից, 4848-ը` Սիրիայից, 727-ը` Եգիպտոսից, 547-ը` 
Թուրքիայից, 505-ը` Կիպրոսից, 378-ը` Լիբանանից, 291-ը` Իրա-
քից, 71-ը` Ֆրանսիայից, 53-ը` Հունաստանից, 50-ը` ԱՄՆ-ից, 49-ը` 
Արգենտինայից, 25-ը` Իսրայելից։ Այլ երկրներից հայրենադարձ-
վածների թիվը չէր գերազանցում երկու տասնյակը։ 

Հետաքրքրական է նաև այս քսանամյակի ընթացքում 
հայրենադարձվածների տեղաբաշխման պատկերը։ Նրանցից 
5935-ը հաստատվեց Լենինականում, 4729-ը` Կիրովականում, 
3775-ը` Հրազդանում, 3720-ը` Աբովյանում, 2828-ը` Չարենցա-
վանում, 1224-ը` Էջմիածնում, 1004-ը` Մասիսում, 807-ը` Երևա-
նում։ Մասնագիտական տեսանկյունից մեծ թիվ էին կազմում 
արհեստավորները, շինարարները, հողագործները (հիմնակա-
նում Սիրիայի Ղամշլիի շրջանից ու Իրանից), ինչպես նաև 
առևտրի, տրանսպորտի ու արդյունաբերության ոլորտներում 
աշխատողները։ Ի դեպ, տեղաբաշխումն իրականացնելիս հա-
տուկ ծրագրվել էր մեծ թվով ներգաղթողների բնակեցնել նոր 
զարգացող արդյունաբերական քաղաքներում։ 

Քանի որ 1960-1980–ական թթ. հայրենադարձների մեծա-
մասնությունը իրանահայեր էին` տեղացիները նրանց հաճախ 
սկսեցին կոչել «պարսիկ»։ Նույնիսկ շատերը կարծում էին թե նո-
րեկները մուսուլմաններ են։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ 
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նախորդ ժամանակշրջանից բավարար դասեր չէին քաղվել և 
չէին կատարվել անհրաժեշտ աշխատանքներ հանրապետության 
բնակչությանը ծանոթացնելու Սփյուռքի իրողություններին։ 

Ի տարբերություն 1946-1949 թթ. հայրենադարձության` այժմ 
սփյուռքահայերը ավելի լավ էին պատկերացնում թե ուր են գնա-
լու, քանի որ ԽՍՀՄ-ի մասին համեմատաբար ավելի շատ բան 
էր հայտնի։ 1964 թ. Սփյուռքահայության հետ մշակութային կա-
պերի կոմիտեի ստեղծումից հետո զգալիորեն ակտիվացել էին 
շփումները։ Շատ երիտասարդներ գալիս էին սովորելու 
Խորհրդային Հայաստանի բուհերում, Սփյուռքի դպրոցների ու-
սուցիչները վերապատրաստման ծրագրերի էին մասնակցում, 
Հայաստանում ազգականներ ունեցողներին հաճախ թույլա-
տրում էին այցելել հայրենիք։ Մի խոսքով, առկա էին շփումներ ու 
իրական պատկերացումներ այն երկրի մասին ուր պետք է հաս-
տատվեին հայրենադարձները։  

Բացի այդ, եթե համեմատենք 1940-ական թթ. կեսերի ու 
դրանից երկու տասնամյակ անց իրավիճակը ՀԽՍՀ-ում, ապա 
վերջինս զգալիորեն զարգացել էր թե՛ տնտեսության, թե՛ այլ 
բնագավառներում ու ավելի պատրաստ էր ընդունելու արտա-
սահմանի հայրենակիցներին։ 1962 թ. սկսված հայրենադարձու-
թյան ժամանակ մասամբ հաշվի առնվեցին այն սխալները, 
որոնք առկա էին նախորդ փուլում։ Կարևոր էր, որ ամեն տարի 
ընդունվում էր առավելագույնը մի քանի հազար հոգի` ինչը հնա-
րավորություն էր տալիս ավելի արդյունավետ լուծել նրանց տե-
ղավորման, աշխատանքի ապահովման ու այլ խնդիրները։ 
Խիստ հատկանշական է, որ եթե Մեծ հայրենադարձության ժա-
մանակ բազմաթիվ հայեր ցանկանում էին տեղափոխվել հայ-
րենիք նաև Արևմտյան երկրներից (ԱՄՆ, Ֆրանսիա), ապա 



39 

1960-ական թթ. գլխավորապես թիրախում Մերձավոր Արևելքի 
համայնքներն էին։ 

Ի՞նչ դիրքորոշում որդեգրեցին հայկական կուսակցություն-
ները։ Հնչակյաններն ու ռամկավարները, բնականաբար, ողջու-
նում էին հայրենադարձության գաղափարը, իրենց թերթերով 
քարոզում ներգաղթի այլընտրանք չունենալը։ Սակայն այս կու-
սակցությունների անդամներն էլ շատ ավելի առարկայական 
պատկերացումներ ունենալով Խորհրդային Հայաստանի մասին, 
քան 1940-ական թթ., հաճախ մնում էին քարոզողների դերում` 
խուսափելով իրենք ևս տեղափոխվել հայրենիք։ ՀՅԴ միանշա-
նակ չէր հանդես գալիս հայրենադարձության դեմ, նույնիսկ եր-
բեմն քաջալերում էր այն, սակայն ՀՅԴ-ական մամուլը ջանում էր 
սփյուռքահայերին ի ցույց դնել բոլոր այն բացասական երևույթ-
ները, որոնք նրանց սպասելու են հայրենիքում։ Կրկին դրվում էր 
«ներքին սփյուռքի»11 հարցը` նշելով, որ խորհրդային այլ հանրա-
պետություններում հայերը շատ ավելի արագ են ուծանում, քան 
Մերձավոր Արևելքի երկրներում, որտեղից էլ ծավալվում էր ներ-
գաղթը։ Սակայն իրականում, հատկապես մինչև 1970-ական 
թթ., ՀՅԴ-ն աջակցում էր որոշ երկրներից արտագաղթին` ուղղ-
ված ԱՄՆ, Կանադա և այլ երկրներ` դրանով փաստորեն գործե-
լով հայրենադարձության տրամաբանության դեմ (չնայած հա-
նուն արդարության պետք է նշել, որ հաճախ տվյալ համայնքնե-

                                                            
11 Ի դեպ, այս տարիներին միութենական այլ հանրապետություններից (հատկա-
պես Ադրբեջանական ու Վրացական ԽՍՀ-ներից) կամավոր հիմունքներով, ոչ 
ՀԽՍՀ իշխանությունների նախաձեռնությամբ, զգալի թվով հայեր տեղափոխ-
վեցին Խորհրդային Հայաստան։ Սակայն տեղի ունեցածը միշտ չէ, որ կարելի է 
բնորոշել որպես հայրենադարձություն, քանզի քիչ չէին նաև Արցախից, Նա-
խիջևանից ու Ջավախքից ՀԽՍՀ եկողները։ Նույն ժամանակաընթացքում տեղի 
է ունեցել նաև Հայաստանից արտագաղթ ԽՍՀՄ այլ հանրապետություններ` 
հատկապես ՌՍԴԽՀ։ Ցավոք, միգրացիոն այս տեղաշարժերի վերաբերյալ 
թվական տվյալներ չկան։ 
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րից նույն ժամանակաշրջանում ներգաղթ չէր կազմակերպվում 
կամ կազմակերպվում էր շատ սահմանափակ թվով)։ 

1980-ական թթ. կեսերին հայրենադարձության ծավալները 
խիստ նվազել էին, իսկ 1988 թ., կապված Արցախյան շարժման 
ու դրան զուգահեռ իրադարձություններով, պատկերը միանգա-
մայն փոխվեց. տեղի ունեցավ ադրբեջանահայության զանգվա-
ծային բռնի տեղափոխում Հայաստան, միաժամանակ ծայր 
առավ հսկայածավալ արտագաղթ, որին նպաստում էր ԽՍՀՄ 
փլուզման գործընթացը, 1988 թ. դեկտեմբերյան երկրաշարժը, 
Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից շրջափակումը, պատերազմը, 
տնտեսության կազմաքանդումը և մի շարք այլ գործոններ։ 

Սակայն իրականում Խորհրդային Հայաստանից արտա-
գաղթը չէր սկսվել 1980-ական թթ. վերջում։ Մեծ հայրենադար-
ձության ժամանակ եկածներից շատերը, ինչպես արդեն նշվել է, 
ցանկանում էին հեռանալ դեռևս վերադառնալու հաջորդ ամիս-
ներին` ինչի համար փորձում էին անօրինական կերպով հատել 
Թուրքիայի հետ սահմանը։ Ի. Ստալինի մահից հետո տեղի ունե-
ցող փոփոխությունները հույս էին ներշնչում, որ կարող է լինել 
արտագաղթի օրինական ճանապարհ։ 

1956 թ. Հայաստան այցելեց Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար Ք. 
Պինոն ում օդանավակայանում դիմավորեցին մի խումբ ֆրան-
սահայեր, որոնք աղաչում էին օգնել վերադառանալ Ֆրանսիա։ 
Նույն թվականին մի խումբ հայրենադարձ ամերիկահայեր նա-
մակ հղեցին ԱՄՆ նախագահ Դ. Էյզենհաուերին` համանման 
խնդրանքով։ Չնայած ուղղակի կապ դժվար է տեսնել, սակայն 
թերևս պատահական չէ, որ երկու իրադարձություններն էլ տեղի 
ունեցան ԽՄԿԿ նշանավոր 20-րդ համագումարից մի քանի 
ամիս անց։ Արդեն 1975 թ. ԽՍՀՄ-ը ստորագրեց Հելսինկյան եզ-
րափակիչ ակտը, որով մարդու իրավունքների համատեքստում 
պարտավորվում էր թույլ տալ ընտանիքների վերամիավորումը։ 



41 

Սա շատ կարևոր նշանակություն ուներ Խորհրդային Հայաստա-
նից արտագաղթի համատեքստում։ 

1950-ական թթ. արտագաղթի մասնավոր դեպքերին մյուս 
տասնամյակում հաջորդեց արտասահմանում բարեկամներ ունե-
ցողների աստիճանական արտահոսքը, որը շատ ավելի մեծա-
ցավ 1970-1980-ական թթ.։ Պարտադիր էր արտերկրից բարե-
կամի հրավերը։ Երբ մի ներգաղթողի հարցնում են, թե արդյո՞ք 
ԱՄՆ-ում բարեկամ ունի, որ ուզում է գաղթել` նա պատասխա-
նում է. «Է, 49-ին աքսորվեցա նե, Սիբերիա բարեկա՞մ ունեի»։ 

Նշելի է, որ արտագաղթելու ցանկություն հատկապես ուներ 
հայրենադարձված միջին և տարեց սերունդը, մինչդեռ մանուկ 
հասակում եկածները կամ առավել ևս ներգաղթածների Հայաս-
տանում ծնված երեխաները հիմնականում համարկվել էին տե-
ղական միջավայրին և չէին ցանկանում լքել հայրենիքը։ 

1970-ական թթ. մեծապես բարձրացավ հայրենադարձների 
վարկանիշը։ Արտագաղթելու ցանկություն ունեին նաև բազմա-
թիվ տեղացի հայեր, որոնց ելքն արգելված էր։ Ուստի շատերը 
ձգտում էին ամուսնանալ ներգաղթածի հետ, որպեսզի լքեն հայ-
րենիքը։ Երբեմն այդպիսի ամուսնությունները կարող էին լինել 
«ձևական»։ Այնուհետև ԱՄՆ տեղափոխվածը սկսում էր հրավի-
րել իր հարազատներին։ 

Հայրենադարձների շատ փոքր մասն էր եկել ԱՄՆ-ից, բայց 
արտագաղթողների մեծամասնությունը մեկնում էր հենց այս եր-
կիր։ Դրա պատճառներից էր նաև այն, որ Մերձավոր Արևելքի 
երկրներից իրենց հարազատներից շատերն արդեն հաստատվել 
էին Միացյալ Նահանգներում և այժմ այնտեղից ուղարկում էին 
հրավերներ։ Ֆրանսահայերի զգալի մասը վերադարձավ Ֆրան-
սիա։ Իհարկե կային նաև Լիբանան մեկնողներ, սակայն նրան-
ցից շատերն էլ հետագայում տեղափոխվում էին ԱՄՆ։ Արտա-
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գաղթողներին հաճախ օգնություն էր ցուցաբերում ԱՆՉԱ12 կազ-
մակերպությունը։ Չնայած չկան թվական հստակ տվյալներ, սա-
կայն կարելի է նշել, որ 1962-1988 թթ. արտագաղթել են մի քանի 
տասնյակ հազար հայեր։ 

Միանշանակ չէր նախկին հայրենադարձների ընդունելու-
թյունը ԱՄՆ հայ համայնքի կողմից։ Շատերն էին մեղադրում 
նրանց հայրենիքը լքելու մեջ։ Ուստի որոշ իմաստով նախկին 
հայրենադարձները ոչ բարյացակամ վերաբերմունքի էին արժա-
նանում արդեն երկրորդ անգամ։ 

Այսպիսով, 1962-1988 թթ. հայրենադարձվեց ավելի քան 30 
հազար հոգի։ Չնայած ներգաղթողների թիվը կազմեց Մեծ հայ-
րենադարձության մոտ 1/3-ը, սակայն ավելի լավ էր կազմա-
կերպված։ Աստիճանաբար ադապտացվելով Հայաստանի իրա-
կանությանը` նորեկները իրենց լուման ներդրեցին հայրենիքի 
շենացման գործում։ Միաժամանակ ՀԽՍՀ-ն լքելու հնարավորու-
թյան պայմաններում հենց այս շրջանում արտագաղթեցին 
թերևս նույնքան հայրենադարձներ, ովքեր չէին կարողացել հա-
մակերպվել խորհրդային իրականության բացասական երևույթ-
ներին։ 

1988 թ. սկսված Արցախյան շարժումն ու հետագա իրադար-
ձությունները բերեցին մի շարք նոր մարտահրավերներ։ Ծայր ա-
ռավ զանգվածային արտագաղթ։ Չնայած դրան անկախության 
տարիներին էլ նկատվեցին հայրենադարձության թե՛ անհատա-
կան, թե՛ զանգվածային ալիքներ։ Երկրորդի պարագայում, սա-
կայն դրանք ոչ թե կազմակերպված էին պետության կողմից, այլ 
պայմանավորված էին մի քանի երկրներում ստեղծված ծանրա-
գույն պայմաններով։ Առաջին հսկայական խումբը Ադրբեջանի 
հայերն էին, որոնց զգալի մասը, սակայն հետագայում արտա-
                                                            
12 ԱՆՉԱ (ANCHA, American National Committee to Aid Homeless Armenians) – 
Հայրենազուրկ հայերի օգնության ամերիկյան ազգային կոմիտե: 
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գաղթեց Ռուսաստան, ավելի փոքր թվով` Ուկրաինա, ԱՄՆ և այլ 
երկրներ։ Արդեն XXI դարի սկզբում Հայաստան տեղափոխվեցին 
իրաքահայեր, իսկ 2011 թ. սիրիական ճգնաժամով պայմանա-
վորված` ավելի քան 20 հազար սիրիահայեր։ Ցավոք, պետական 
համակարգված քաղաքականություն, որը կխրախուսեր նրանց 
հաստատումը հայրենիքում կրկին չիրականացվեց։ Դրա պատ-
ճառով բազմաթիվ հայրենադարձներ լքեցին Հայաստանը` տե-
ղափոխվելով ամերիկյան ու եվրոպական երկրներ։ 

 
Հարցադրումների քննարկում թեմայի շրջանակներում 
 Որո՞նք էին 1960-ական թթ. զանգվածային հայրենադար-

ձության կազմակերպման պատճառները։ 
 Սփյուռքում տեղի ունեցող փոփոխությունները ինչպե՞ս 

էին ազդում ներգաղթի քաղաքականության վրա։ 
 Ո՞ր երկրներում էր առկա հայրենադարձության պահան-

ջարկ։ 
 Ինչպիսի՞ սկզբունքային տարբերություններ են առկա 

1946-1949 թթ. և 1960-1980-ական թթ. հայրենադարձության 
գործընթացներում։ 

 Որո՞նք էին Խորհրդային Հայաստանից հայրենադարձ-
ների արտագաղթի հիմնական պատճառները։ 
 

Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ 
 1946-1949 թթ. և 1960-1980-ական թթ. հայրենադարձու-

թյան համեմատական վերլուծություն։ 
 1960-1980-ական թթ. ներգաղթի աշխարհագրությունը։ 
 Սփյուռքահայ կառույցների դիրքորոշումը հայրենադար-

ձության նկատմամբ։ 
 Իրանահայերի հայրենադարձությունը 1960-1980-ական 

թթ.։ 
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ԹԵՄԱ IV  
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Հայկական սփյուռքի դիտարկման համար աշխարհացրիվ 
համայնքները կարելի է խմբավորել չորս խոշոր տարածաշրջան-
ներում։ Ակնհայտ է, որ չնայած դրանք հիմնախնդիրների առու-
մով ունեն ընդհանրություններ, սակայն միաժամանակ բազմա-
թիվ տարբերություններ (օրինակ՝ քաղաքակրթական, քաղաքա-
կան, մշակութային միջավայրերի և այլն)։ Բազմաթիվ հանգա-
մանքներով պայմանավորված՝ տարբեր տարածաշրջաններում 
հայկական համայնքների զարգացումները ընթանում են այլա-
զան ճանապարհներով՝ սկսած դրանց կազմալուծումից, մինչև 
ստվարացում։ Մեկ տարածաշրջանի մեջ մտնում են բազմաթիվ 
պետություններ, ուստի կշեշտենք այն հիմնահարցերը, որոնք քիչ 
թե շատ բնորոշ են դրանում ընդգրկված բոլոր համայնքներին: 

 
1. Միջին Արևելք 
Միջին Արևելքի առանձնահատկություններից է այն, որ ի 

տարբերություն այլ տարածաշրջանների, այստեղ վերջին 70-80 
տարիներին միջպետական, քաղաքական, տնտեսական, միջ-
կրոնական, միջդավանական և ազգամիջյան հողի վրա տեղի են 
ունենում ռազմական թեժ հակամարտություններ, քաղաքացիա-
կան պատերազմներ, հեղաշրջումներ, արմատականության 
դրսևորումներ։ Դրանք չեն շրջանցում հայկական համայնքները, 
հետևաբար անհատական և հավաքական առումով սպառնում 
են նրանց ֆիզիկական անվտանգությանը։  

Վերը թվարկած սպառնալիքների կողքին կան նաև այլ, 
միաժամանակ նախորդների հետ որոշ չափով փոխկապակցված 
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գործոններ՝ կրոնական անհանդուրժողականությունը քրիստոն-
յաների նկատմամբ (Թուրքիա, Սիրիա13 և այլն), հայատյացու-
թյունը (Թուրքիա), ինչպես նաև որոշ դեպքերում սոցիալ-տնտե-
սական ծանր պայմաններն ու քաղաքակրթական միջավայրը, 
որոնք բոլորն էլ ուղղակի հետևանքներ են ունենում հայկական 
համայնքների զարգացման վրա։ Ռազմաքաղաքական տեսան-
կյունից Միջին Արևելքը մնում է ամենաանկայուն և անկանխա-
տեսելի շրջադարձներով լի տարածաշրջանը։ 

Թուրքիա – 60 հազ.14  Իրաք – 8 հազ.  
Լիբանան – 50 հազ.   Հորդանան – 5 հազ. 
Իրան – 50 հազ.    Քուվեյթ – 4 հազ. 
Սիրիա – 10-12 հազ.15  Եգիպտոս – 3 հազ. 
Իսրայել – 10 հազ.  Կիպրոս – 2 հազ. 

 
2. Հետխորհրդային երկրներ 
Հետխորհրդային տարածաշրջանն առանձնանում է այն 

հանգամանքով, որ չնայած որոշ երկրներում հայ համայնքների 
բազմադարյա պատմությանը՝ այստեղի համայնքները նոր են 
ձևավորվում։ Խորհրդային շրջանում էլ այստեղ առկա է եղել 
զգալի թվով հայություն, սակայն համայնքային գործունեություն 
դրանք գրեթե չեն ծավալել։ 

                                                            
13 Խոսքը վերաբերում է 2011 թ. սկսված պատերազմի ժամանակ ահաբեկչական 
խմբավորումների վերահսկողության ներքո հայտնված հատվածներին։ 
14 Թուրքիայում բնակվում են նաև մի քանի տասնյակ հազար հայաստանցիներ 
(վերջին տարիներին ՀՀ-ից տեղափոխված)։ Էլ ավելի դժվար է հաշվարկել 
ծպտյալ, իսլամացված հայերին ու նշել հստակ թվեր։  
15 Մինչև 2011 թ. Սիրիական պատերազմը տեղի հայերի թիվը մոտ 50 հազար 
էր։ Ներկայումս վիճակագրական տվյալների բացակայության պայմաններում 
ավելի դժվար է հստակորեն պատկերացնել սիրիահայ համայնքի թվաքանակը: 
Մոտ 20 հազար սիրիահայեր հայրենադարձվեցին (չնայած հետագայում նրանց 
մի մասը լքեց Հայաստանը), հազարավորներն էլ գաղթեցին Լիբանան, Կանա-
դա, Նիդերլանդներ, Ավստրալիա և այլուր: 
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Տարածաշրջանի բացառիկությունը նրանում է, որ բոլոր 
երկրները գտնվել են նույն պետության մեջ, ուստի ունեն բազմա-
թիվ ընդհանրություններ կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Կապ-
ված նոր-նոր համայնքային կառույցների ձևավորման և ինտե-
գրման զգալի դյուրություններով (թեկուզ լեզվական)` այս տարա-
ծաշրջանում հայության ձուլումը հաճախ ընթանում է խիստ արագ։  

Ռուսաստան – 2,5 մլն.   Ուզբեկստան – 70 հազ. 
Վրաստան – 220 հազ.   Բելառուս – 30 հազ.   
Ուկրաինա – 140 հազ.  Ղազախստան – 25 հազ. 
Թուրքմենստան – 20 հազ. 

 
3. Ամերիկա աշխարհամաս 
Ամերիկյան տարածաշրջանն աչքի է ընկնում հայկական հա-

մայնքների զանազանությամբ։ ԱՄՆ-ն և Կանադան շարունակա-
բար համալրվում են այստեղ գաղթող հայերով, ինչը նպաստում 
է տեղի համայնքների ներուժի պահպանմանը: Միաժամանակ, 
ուծացման գործընթացը ծավալվում է բավականին արագ։ Այս 
տարածաշրջանի պետություններն աչքի են ընկնում տնտեսա-
կան մեծ հնարավորություններով և բարեկեցության խոշոր 
ակնկալիքներ են առաջացնում աշխարհի այլ հատվածներում 
բնակվողների՝ այդ թվում հայերի շրջանում, ինչն էլ խրախուսում 
է նրանց ներգաղթը։ 

Լատինական Ամերիկայի հայաշատ երկրներում վերջին 
շրջանում սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական համեմատական 
կայունացումը (բացառությամբ Վենեսուելայի) ու այլ դրական 
տեղաշարժերը հնարավորություն են տալիս հայկական հա-
մայնքներին խուսափել տարերային ու անկանխատեսելի իրավի-
ճակներից: Միևնույն ժամանակ դրանք բավականին մեկուսա-
ցած են հայաշատ այլ կենտրոններից հեռու լինելու պատճառով։ 
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Ամերիկյան տարածաշրջանի հետ որոշակի նմանություններ 
ունի Ավստրալիան, որտեղ հայերի մեծ ներհոսք տեղի ունեցավ 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած մի քանի 
տասնամյակների ընթացքում: 

ԱՄՆ – 1,2 մլն.   Բրազիլիա – 35 հազ. 
Արգենտինա – 70 հազ.  Ուրուգվայ – 15 հազ. 
Կանադա – 65 հազ.   Վենեսուելա–3,5 հազ. 
*** 
Ավստրալիա – 40 հազ. 

 
4. Եվրոպա 
Եվրոպական երկրների մեծամասնությունում առկա են փոքր 

կամ մեծ հայկական համայնքներ։ Այստեղ ևս զգալի վտանգ է ու-
ծացման արագ ընթացքը։ Տարածաշրջանին բնորոշ ժողովրդա-
վարությունն ու մարդու իրավունքների պաշտպանվածությունը 
ևս որոշ չափով նպաստում են այստեղ հայերի ներհոսքին։   

Քաղաքական առումով պայմանները նպաստավոր են։ Ըն-
ձեռված ազատությունները լայն գործունեության հնարավորու-
թյուն են տալիս հայկական համայնքային կառույցներին։ Սա-
կայն հայության բավական ցրված լինելը, պետական համակար-
գերում ազգային համայնքների ոչ մեծ դերը, անհատական հա-
մարկման հնարավորությունները դժվարեցնում են հայության 
հոծ խմբերի համայնքային կյանքում ներգրավմանը: 

Ֆրանսիա – 450 հազ.16  Բուլղարիա –15 հազ. 
Գերմանիա – 50 հազ.  Շվեդիա – 12 հազ. 
Հունաստան – 45 հազ.  Չեխիա – 10 հազ.   

                                                            
16 Ինչպես շատ այլ երկրների պարագայում՝ եվրոպական պետությունների հա-
յերի թվաքանակը խիստ մոտավոր է և հիմնված է ոչ թե պետական մարդա-
համարների այլ փորձագիտական գնահատականների, ՀՀ դեսպանությունների 
կամ թեմերի առաջնորդների հաղորդած տվյալների վրա: 
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Լեհաստան – 40 հազ.   Հունգարիա – 6 հազ.  
Իսպանիա – 35 հազ.  Ավստրիա – 6 հազ.  
Բելգիա – 25 հազ.   Շվեյցարիա –3 հա.  
Նիդերլանդներ – 25 հազ. Իտալիա – 3 հազ.  
Մեծ Բրիտանիա –23 հազ. Ռումինիա – 2 հազ. 

    
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ  

ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 
 

 Տնտեսական դրությունը 
Աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում սփյուռքահայ հա-

մայնքներն ունեն էական սոցիալ-տնտեսական առանձնահատ-
կություններ։ Դրա վրա ազդող հանգամանքներն են ինչպես 
տվյալ երկրների ընդհանուր կացությունը, այնպես էլ դրանցում 
առկա պայմաններն ազգային փոքրամասնությունների տնտե-
սական գործունեության ծավալման համար։ 

XX դ. պատմությունը ցույց է տվել, որ հատկապես Մերձա-
վոր Արևելքի ստվարածավալ համայնքներ ունեցող երկրներում 
(Լիբանան, Սիրիա), հայերը կարողացել են տնտեսության 
առանձին ոլորտներում ձեռք բերել առաջատար դիրքեր։ Այս 
երկրներում գործել և մասամբ շարունակում են գործել մի շարք 
գործատեղիներ, որոնց անձնակազմը գրեթե ամբողջությամբ 
բաղկացած է հայերից։ 

Ի տարբերություն սրա` եվրոպական և հյուսիսամերիկյան 
երկրներում հայերը, ընդհանուր առմամբ, քիչ գործոններով 
կապված լինելով հայկական համայնքներին, շատ ավելի հա-
մարկված են այդ պետությունների տնտեսություններին որպես 
անհատներ։ Մոտավորապես նույն պատկերն է տիրում Լատի-
նական Ամերիկայում։ 
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Հետխորհրդային երկրներում տնտեսական փոխգործակցու-
թյան մեջ, մասամբ առկա հայրենակցական գործոնը գալիս է 
հաստատելու Սփյուռքի ընդհանուր օրինաչափությունները։ 
Սկզբնական շրջանում որևէ երկրում հաստատվելով՝ հայերն 
առավելաբար փորձում էին տնտեսական գործունեություն ծավա-
լել իրենց համերկրացիների հետ։ Այսօր էլ հաճախ նոր արտա-
գաղթած հայերը փորձում են իրենց հայրենակիցների՝ հաճախ 
ավելի նեղ իմաստով իրենց համերկրացիների (նույն մարզ, քա-
ղաք, գյուղ) հետ սկսել տնտեսական գործունեության ծավալումը։ 
Սակայն, որպես կանոն, հետագայում, ինտեգրվելով ընդունող 
հասարակությանը, նորեկները խորացնում են կապերը տեղի 
շրջանակների հետ և շարունակում ազգակիցների հետ տնտե-
սական փոխգործակցությունը միայն նյութական շահերի հա-
մընկնման պարագայում։ Հայերն արտասահմանյան գրեթե բո-
լոր երկրներում տոկոսային առումով զբաղեցնում են բավակա-
նին փոքր թվաքանակ, ուստի աստիճանաբար նրանց փոխգոր-
ծակցությունը նվազում է։ 

Քանի որ արևմտյան երկրները, ինչպես և ՌԴ-ն, տնտեսա-
պես ավելի մեծ հնարավորություններ են ընձեռում և այնտեղ առ-
կա է համեմատական կայունություն` առանձին հայ անհատների 
հաջողվել է ձևավորել շոշափելի դրամագլուխ։ Այդ հանգամանք-
ներով պայմանավորված, տնտեսական գործունեությամբ զբաղ-
վելու լայն հնարավորություններն այստեղ ավելի մեծ են, ինչը 
մղում է հայերին ծավալել ակտիվ գործարար աշխատանքներ 
տարբեր ոլորտներում։ 
 

 Սոցիալական դրությունը 
Ընդհանուր առմամբ հայերը համեմատաբար բարձր սոցիա-

լական դիրքեր են զբաղեցնում այն երկրներում, որտեղ վաղուց 
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են հաստատված լինում։ Այդ առումով, իհարկե, ավելի շահեկան 
դիրքում են գտնվում սփյուռքահայ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 
հինգերորդ սերունդները։ Հետևաբար, որպես սոցիալական կա-
ռուցվածքով բաղդատաբար կայուն տարածաշրջան առանձնա-
նում է Լատինական Ամերիկան, որտեղ վերջին կես դարի ըն-
թացքում անհամեմատ ավելի քիչ թվով հայեր են մեկնել։ Մինչ-
դեռ, օրինակ Հյուսիսային Ամերիկայում, Սփյուռքում հաստատ-
վածների մի շարք տարբեր սերունդների առկայությունը դժվա-
րացնում է ընդհանուր պատկերի ուրվագծումը։ XX դ. սկզբում 
ԱՄՆ-ում հաստատվածների ներկայիս ժառանգներն անհամե-
մատ ավելի խորը համարկված լինելով տեղի հասարակությանը, 
քան օրինակ մի քանի տարի առաջ Հայաստանից արտագաղ-
թածները, որպես կանոն, ավելի հաստատուն դիրքեր են զբա-
ղեցնում նաև տնտեսության մեջ։ 

Հետխորհրդային տարածաշրջանն այդ առումով առանձնա-
նում է նորահաստատ հայերի մեծ քանակությամբ, որոնք նոր-
նոր են փորձում բարձրանալ հասարակության սոցիալական աս-
տիճաններով։ Մերձավոր Արևելքի համայնքները որոշ նմանու-
թյուններ ունեն Լատինական Ամերիկայի երկրներին այն առու-
մով, որ համեմատաբար փոքր թվով հայեր են այստեղ հաս-
տատվել վերջին տասնամյակներում, և քիչ են Սփյուռքում 
հայտնված առաջին սերնդի ներկայացուցիչները։ Սակայն առա-
ջինները տարբերվում են համայնքային կառույցների զարգաց-
վածությամբ և պետության կողմից հայությանը որպես համայնք 
ընկալելու առումով, որը, անշուշտ, որոշ չափով ազդում է նրանց 
սոցիալական դրության վրա։ 

 Ժողովրդագրական դրությունը 
Ժողովրդագրական առումով տարածաշրջանային բաժանու-

մը կարելի է կատարել հետևյալ կերպ։ Մերձավոր Արևելքի հայ 
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համայնքներն առանձնանում են անընդհատ արտագաղթով և 
հայության նվազմամբ։ Դրան սկզբունքորեն հակառակ է հետ-
խորհրդային տարածաշրջանը, որտեղ հայերի թիվը անվերջա-
նալիորեն աճում է։ 

Եվրոպական ու հյուսիսամերիկյան երկրները ևս շարունա-
կում են համալրվել ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Մերձավոր 
Արևելքի երկրներից գաղթողներով։ Լատինական Ամերիկան 
առանձնանում է ժողովրդագրական տեղաշարժերի խիստ պաս-
սիվությամբ և կայունությամբ։ 

Այսպիսով, Մերձավոր Արևելքի հայկական համայնքներն 
արտագաղթի հետևանքով աստիճանաբար թուլանում են, իսկ 
ԱՄՆ-ի, Կանադայի, եվրոպական երկրների մի մասի և Ավստ-
րալիայի հայկական համայնքները մեծանում են դրա հաշվին։ 

Հետխորհրդային տարածաշրջանի հայկական համայնք-
ներն, ի տարբերություն վերոնշյալի, գերազնացապես համալր-
վում են Հայաստանից արտագաղթի հաշվին, որը նաև կարևո-
րագույն աղբյուր է հյուսիսամերիկյան և եվրոպական երկրների 
հայկական համայնքների ստվարացման համար։ 
 

 Հակամարտությունները և ծայրահեղականությունը 
Աշխարհում տեղի ունեցող հակամարտությունները իրենց 

հսկայական բացասական նշանակությունն են ունենում սփյուռ-
քահայ համայնքների զարգացման համար։ Դիտարկելով հակա-
մարտությունների և ծայրահեղականության գործոնը` հարկ է 
նշել, որ Միջին Արևելքը փխրուն տարածաշրջան է, և շատ դեպ-
քերում հնարավոր են անկանխատեսելի զարգացումներ։ 

Հատկապես Երկրորդ աշխարհամարտից հետո սկսված 
իրարահաջորդ գործընթացները Մերձավոր Արևելքում ծանր 
հարված հասցրեցին սփյուռքահայ համայնքներին։ Քանի որ 
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ստվարածավալ հայկական համայնքներ ունեցող պետություննե-
րից հատկապես այս տարածաշրջանում են վերջին տասնամյակ-
ների ընթացքում տեղի ունեցել մեծ թվով հակամարտություններ, 
համառոտակի անդրադառնանք դրանց։ 

Իսրայել պետության ստեղծումը և դրան հաջորդող իսրայե-
լա-արաբական պատերազմները մեծ հարված էին ինչպես հենց 
Պաղեստինի հայերին, այնպես էլ հարևան արաբական երկրնե-
րում բնակվողներին։ Հետագայում` 1950-ական թթ. Եգիպտո-
սում, ապա նաև Սիրիայում ներքաղաքական կյանքում մեծապես 
աճեց ծայրահեղականությունը։ Սա, զուգորդվելով տնտեսական 
բարեփոխումներով, որոնք հաճախ ենթադրում էին մասնավոր 
սեփականության ազգայնացում, հանգեցրեց հայերի արտագաղ-
թին։ Արդեն 1975 թ. Լիբանանում սկսված քաղաքացիական պա-
տերազմը և 1979 թ. իսլամական հեղափոխությունը Իրանում, 
ապա նաև իրանա-իրաքյան և Ծոցի պատերազմները պատճառ 
դարձան հսկայածավալ գաղթի դեպի Արևմուտք։ 

Հատկանշական է, որ Մերձավոր Արևելքից արտագաղթը չի 
կանգնում դրա անմիջական պատճառների՝ պատերազմների, 
հեղափոխությունների ավարտից հետո, այլ տարածաշրջանում 
շարունակվող անկայուն վիճակը մղում է այստեղ մնացած հայե-
րին հեռանալու։ Այս գործընթացը նոր թափով շարունակվում է 
նաև XXI դարում։ Այն հատկապես դրսևորվեց 2003 թ. Իրաքում 
և 2011 թ. Սիրիայում սկսված պատերազմների ժամանակ։ Կրկին 
ծավալվեց զգալի արտագաղթ, որի հետևանքով նախկինում գո-
յություն ունեցող համայնքների հզորությունը մարեց։ 

Տասը տարի տևող պատերազմական գործողությունների 
հետևանքով ամբողջ հայկական սփյուռքի համար չափազանց 
վճռական նշանակություն ունեցող սիրիահայ համայնքը թե՛ 
թվական, թե՛ համայնքային ներուժի տեսանկյունից արդեն մի 
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քանի անգամ զիջում է նախապատերազմական վիճակին: Չնա-
յած գործադրվող ջանքերին՝ Սիրիայի համայնքի նախկին հզո-
րության վերականգնումն անհնար է: 

Քաղաքական չլուծված բազմապիսի հարցերով, սոցիալ-
տնտեսական ճգնաժամով ու 2020 թ. օգոստոսի 4-ի պայթյունով 
պայմանավորված չափազանց հավանական է Լիբանանի հայօ-
ջախի նվաղումը, ինչի միտումներն արդեն նկատելի են: 

Ծայրահեղականությունից և հակամարտություններից մեծա-
պես տուժեցին նաև հետխորհրդային տարածաշրջանի հայկա-
կան համայնքները (առանձնաբար ԽՍՀՄ փլուզման ժամանա-
կաշրջանում)։ Ամենամեծ կորուստը Ադրբեջանի տարածքում 
բնակվող հայերի արտագաղթն էր։ Սրա արդյունքում էլ ավելի 
մեծացավ հետխորհրդային տարածաշրջանի այլ պետություննե-
րի (հատկապես ՌԴ) հայերի թիվը։ 

XX դ. վերջում ու XXI դ. սկզբում օտարազգիների հանդեպ 
անհանդուրժողականության շրջանակներում հակահայկականու-
թյան դրսևորումներ նկատվեցին Ռուսաստանում: Այստեղ այլ 
օտարազգիների թվում տեղ գտան հալածանքներ ու սպանու-
թյուններ հայերի նկատմամբ: 

Ներկայումս հետխորհրդային երկրներում վերջնականապես 
լուծված չեն Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի, Մերձդնեստրի, 
Ուկրաինայի հակամարտությունները։ Վերջինում հայերի բնա-
կության արեալը շատ ընդգրկուն է, ինչի հետևանքով տեղի հա-
յությունը հայտնվեց ռազմական հակամարտության տարբեր 
կողմերում ու կրեց նյութական կորուստներ։ 

Այսպիսի երևույթներից հատկապես վերջին տասնամյակնե-
րում գրեթե զերծ մնացին ամերիկյան աշխարհամասում, եվրո-
պական երկրներում և Ասվտրալիայում բնակվող հայերը։ 
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 Հայերի համարկման (ինտեգրման) խնդիրները 
Զանազան տարածաշրջաններում, ազգային միջավայրերում 

ադապտացիոն և համարկման գործընթացներն ընթանում են 
տարբեր արագությամբ։ Մերձավոր Արևելքի հայ համայնքներին 
բնորոշ է ամենայուրահատուկ մոդելը։ Դրանք ընդունող հասա-
րակությունների՝ որպես համայնքների մասն են կազմում։ Ի 
տարբերություն սրա՝ մյուս բոլոր տարածաշրջաններում հայերը 
ընդունվում են որպես պետության սովորական քաղաքացիներ։ 
Սա, բնականաբար, պայմանավորված է ընդունող երկրների ազ-
գային փոքրամասնությունների նկատմամբ վարվող քաղաքա-
կանությամբ։ 

Հետխորհրդային տարածաշրջանին, որտեղ հայության մե-
ծամասնությունը հայտնվել է ԽՍՀՄ փլուզման ժամանակներից, 
բնորոշ է դյուրին ադապտացիան`  կապված մեկ կայսրության 
մեջ երկար ապրած լինելու հետ։ Այս երկրներում քաղաքական, 
հասարակական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային բազմա-
թիվ երևույթներ ծանոթ են արտագաղթող հայերին, քանի որ 
հարյուրամյակներ շարունակ այդ պետությունները, ինչպես և 
Արևելյան Հայաստանի մեծ մասը գտնվել են Ռուսական կայսրու-
թյան, ապա ԽՍՀՄ կազմում։ Նշելի է նաև լեզվական գործոնը. 
ռուսերենի իմացությունը զգալիորեն նպաստել է այս տարա-
ծաշրջանում հաստատվող հայերի արագ ադապտացիային։ 

Եվրոպական երկրների համար ևս կարելի է շեշտել քաղա-
քակրթական, այդ թվում քրիստոնեական, որոշակի ընդհանրու-
թյունները տարբեր տարածաշրջաններից այստեղ գաղթող հայե-
րի ինտեգրման դյուրացման գործում։ 
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 Հայ համայնքների քաղաքական ազդեցությունը 
Միևնույն չէ հայերի ունեցած քաղաքական կշիռը տարբեր 

տարածաշրջաններում: Այստեղ ևս, ինչպես համարկման պարա-
գայում, կարևորագույն նշանակություն ունի պետության ընդհա-
նուր կառուցվածքը: 

Եթե Մերձավոր Արևելքում կան երկրներ, ինչպես օրինակ 
Թուրքիան, Լիբանանն ու Իրանը, որտեղ հայերը դիտարկվում 
են որպես կրոնական փոքրամասնություններ, ապա մյուս տա-
րածաշրջաններում պետության տեսանկյունից նրանք հայկա-
կան ծագում ունեցող, բայց սովորական քաղաքացիներ են: Լի-
բանանում և Իրանում հայերին՝ որպես պետականորեն ընդուն-
ված փոքրամասնության, պաշտոնապես տրամադրվում են տե-
ղեր օրենսդիր մարմնում, ինչը հնարավորություն է տալիս ունե-
նալ թեկուզ փոքր, բայց գործուն (Լիբանանի պարագայում) ազ-
դեցություն երկրի ներքաղաքական կյանքի վրա: 

Մյուս՝ ամբողջությամբ աշխարհիկ կառուցվածքով պետա-
կան կառավարման համակարգեր ունեցող երկրներում, հայերը 
կարող են որոշակի գործոն լինել միայն մեծաթիվ լինելու պարա-
գայում: Այդպիսի օրինակներ են ԱՄՆ-ը և Ֆրանսիան, որտեղ 
տարբեր ընտրությունների ժամանակ մրցակցող քաղաքական 
ուժերը երբեմն ստիպված են լինում հաշվի նստել հայկական հա-
մայնքների հետ: Վերջինը գերազանցապես արտահայտվում է 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքների խնդրում: 

Սակայն չկան երկրներ որտեղ հայերն ունենան այնպիսի 
թվակազմ, որ կարողանան իրապես վճռական ազդեցություն 
ունենալ համապետական որոշումների կայացման վրա: Բավա-
կան ստվարաթիվ են հայկական համայնքները Ռուսաստանում, 
ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, սակայն ընդհանուր բնակչության տե-
սակարար կշռում դրանք էական չեն կարող լինել: Ուստի երբեմն 
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հայերի հետ՝ որպես գործոնի, տեղի քաղաքական ուժերը կարող 
են հաշվի նստել օրինակ տեղական ինքնակառավարման մար-
մինների ընտրություններում, որտեղ, սակայն, նրանց կողմից 
համապետական բնույթի խնդիրների լուծումը խիստ դժվար է: 

 
*** 

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ տարբեր տարածա-
շրջաններն ունեն որոշակի առանձնահատկություններ։ Տարբեր 
է դրանց մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական հա-
մատեքստը, խնդիրների յուրահատկությունը, նաև այն գործոն-
ները, որոնք խթանում կամ արգելակում են համայնքների ինք-
նակազմակերպումը։ Չնայած դրանք, որպես կանոն, բնորոշ չեն 
տվյալ աշխարհագրական գոտու բացարձակ բոլոր երկրներին, 
սակայն ուրվագծում են որոշակի օրինաչափություններ։ 

 
Հարցադրումների քննարկում թեմայի շրջանակներում 
 Ո՞ր դեպքերում են հայկական համայնքները թուլանում ու 

նվաղում։ 
 Որո՞նք են համայնքային կառույցների հիմնական 

առանձնահատկությունները «դասական» ու «նոր» սփյուռքնե-
րում։  

 Ո՞ր գործոններն են նպաստում հայերի՝ տեղական միջա-
վայրին արագ համարկմանը։ 

 Ինչպիսի՞ հեռանկար ունեն հայկական համայնքները Մի-
ջին Արևելքում։ 
 

Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ 
 Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը և հայ համայնքը։ 
 Արտագաղթը Հայաստանից անկախության շրջանում։ 
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 ՌԴ հայկական համայնքի փոխակերպումը XX դ. վերջում 
ու XXI դ. սկզբում։ 

 Հայապահպանության հիմնախնդիրները Լիբանանի և 
ԱՄՆ-ի համայնքներում (համեմատական վերլուծություն)։ 
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ԹԵՄԱ V 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ 

 
Հայկական սփյուռքի ձևավորման գործընթացը զուգահեռ-

վեց կարևորագույն քաղաքական իրադարձություններով, որոնք 
հսկայական ազդեցություն ունեցան դրա վրա: Հայաստանի 
խորհրդայնացումը երկու ճամբարների բաժանեց հայկական 
սփյուռքը՝ համակիրների (ՍԴՀԿ, ՌԱԿ, հայ համայնավարներ) և 
ընդդիմադիրների (ՀՅԴ): Այս դիմակայությունը հատկապես 
սրվեց Սառը պատերազմի թեժ շրջանում՝ 1950-ական թթ., երբ 
առաջիններն ակտիվորեն համագործակցում էին խորհրդային 
իշխանությունների, իսկ երկրորդը՝ արևմտյան երկրների՝ մաս-
նավորապես ԱՄՆ-ի հետ: Եթե սկզբնական շրջանում արտա-
սահմանում հայտնված հայերը ցանկանում էին զերծ մնալ տե-
ղական քաղաքական կյանքին մասնակցելուց` ապա հետագա-
յում, իրերի բնական զարգացմամբ, ստիպված եղան մի շարք 
երկրներում ներգրավվել ներքաղաքական պայքարում: 

 
Հայերի ներգրավվածությունն ընդունող երկրների  

քաղաքական կյանքին 
 

Սփյուռքահայերի ներգրավումն ընդունող երկրների քաղա-
քական կյանքում, բնականաբար, առաջին հերթին պայմանա-
վորված է տեղական պետական կառավարման համակարգերով: 
Եթե Լիբանանում, Իրանում, Կիպրոսում, Ռումինիայում հայերին՝ 
որպես ազգային փոքրամասնություն, հատկացված են տեղեր 
խորհրդարաններում, ապա ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում կամ Ռու-
սաստանում նրանք դիտվում են տվյալ երկրների սովորական 
քաղաքացիներ: 
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Հայաստանից դուրս միակ երկիրը Լիբանանն է, որտեղ 
հայերը համակարգայնացված քաղաքական շոշափելի դերակա-
տարություն ունեն: Այստեղ խորհրդարանի 128 պատգամավոր-
ներից 5-ը ընտրվում են հայ առաքելականների, իսկ 1-ը` հայ կա-
թոլիկների կողմից (1 տեղ էլ հատկացված է երկրի բոլոր բողո-
քականներին` այդ թվում հայ): Լիբանանում, Սփյուռքի ձևավո-
րումից ի վեր, քաղաքական կյանքին հայերը մասնակցել են ի-
րենց կուսակցություններով, նաև ֆորմալ առումով: Երբեմն 
դրանք դաշնակցել են տարբեր խմբավորումների հետ, երբեմն 
հանդես եկել միասնաբար: Բացի այդ՝ հայ համայնքն ունի պար-
տադիր տեղ կառավարության կազմում: Չնայած այստեղ ևս 
ՀՅԴ-ն առավել ազդեցիկ հայկական կուսակցությունն է, սակայն 
որոշակի դերակատարություն ունեն նաև ՍԴՀԿ-ն և ՌԱԿ-ը: Լի-
բանանի վերջին (2018 թ.) խորհրդարանական ընտրությունները 
ի ցույց դրեցին այն լուրջ մարտահրավերները, որոնք առկա են 
համայնքում կապված ավանդական կառույցների նկատմամբ 
վստահության պակասի հետ: Հայերին հասանելիք 6 խորհրդա-
րանական տեղերից 3-ում ընտրվեցին ՀՅԴ ներկայացուցիչները, 
երկուսում՝ անկախ պատգամավորներ, իսկ մեկում (հայ կաթո-
լիկ)՝ Լիբանանյան ուժեր կուսակցության ներկայացուցիչը: Եթե 
հայկական ավանդական կուսակցություններից ընտրվածները 
ներկայացնում են իրենց համակիրների շրջանակն ու հայ հա-
մայնքը, ապա անկախ պատգամավորները հաճախ կարող են 
ավելի հետաքրքրված լինել համալիբանանյան խնդիրներով:  

Չնայած, որպես կանոն, հայերը ներկայացված են եղել նաև 
Սիրիայի օրենսդիր մարմնում, սակայն պաշտոնապես այդ երկ-
րում արգելված է ազգային փոքրամասնությունների քաղաքա-
կան գործունեությունը: Միաժամանակ, դե ֆակտո իշխանու-
թյունները հետաքրքրված են ազգային փոքրամասնությունների 
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ներկայության ապահովմամբ: 2020 թ. հուլիսին կայացած 
խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում խորհրդա-
րան (ունի 250 անդամ) անցան 3 հայ պատգամավորներ: 

Իրանի 290 հոգուց բաղկացած խորհրդարանում կրոնական 
փոքրամասնություններին հատկացված է 5 տեղ, որից 2-ը հայե-
րին (մեկական՝ հրեաներին, ասորիներին և զրադաշտականնե-
րին): Չնայած այս առումով հայերն առաջատար են, սակայն թե՛ 
պատգամավորների քանակի, թե՛ ընդհանրապես ողջ երկրում 
թվաքանակի ու քաղաքական կշռի առումով շոշափելի ազդեցու-
թյուն չեն կարող ունենալ պետությունում ընթացող գործընթաց-
ների վրա:  

Կիպրոսի խորհրդարանում (ունի 56 անդամ) հայ համայն-
քին հատկացված է մեկ տեղ: Իրաքյան Քուրդիստանի 111 ան-
դամից բաղկացած խորհրդարանում (11 տեղ է հատկացված 
ազգային փոքրամասնություններին) հայերը մեկ պատգամավո-
րական տեղ ունեն, իսկ թուրքմեններն ու ասորիները՝  5-ական: 

Ի տարբերություն Մերձավոր Արևելքի՝ այլուր հայերի քաղա-
քական ներկայացվածությունը պայմանավորված է առանձին 
հայ անհատների գործունեությամբ, որում էական դեր չի կատա-
րում նրանց ազգությունը (օրինակ՝ 2014 թվականից Ուկրաինայի 
ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, 2017 թվականից 
Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելսի վարչապետ, նույն նա-
հանգի Լիբերալ կուսակցության ղեկավար Գլեդիս Բերեջիկլյա-
նը, 2020 թ. հուլիսին Ստրասբուրգի քաղաքապետ ընտրված 
Ֆրանսիայի Կանաչների կուսակցության անդամ Ժաննա Բար-
սեղյանը): 

Անհատների քաղաքական հաջողություններին իհարկե կա-
րող է գումարվել տվյալ տարածաշրջանում մեծաթիվ հայկական 
համայնքի առկայությունը, ինչը սակայն խիստ սակավաթիվ վայ-
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րերում կարող ենք նկատել: Այդպիսի օրինակ է Գլենդելը, որի 
քաղաքային խորհրդում վերջին շրջանում մշտապես ընդգրկված 
են լինում հայեր, որոնցից մեկն էլ հաճախ ընտրվում է քաղաքա-
պետ: Ի հակադրություն սրան` կարելի է նշել ՌԴ պարագան, որ-
տեղ ևս, չնայած առկա են հայահոծ բնակավայրեր, մասնավո-
րապես երկրի հարավում, սակայն հայերի քաղաքական մաս-
նակցությունը ավելի սահմանափակ է: Ընդ որում, այդպիսի 
մասնակցություն կարող է առկա լինել, սակայն էական դերակա-
տարություն չունենալ հայ համայնքի ու Հայաստանի շահերի տե-
սանկյունից: 

Հետաքրքիր է նաև, թե որ քաղաքական գաղափարական 
ուղղություններն են տիրապետող Սփյուռքում: Ընդհանրապես 
քաղաքական կողմնորոշման տեսանկյունից հասկանալիորեն 
չափազանց կարևոր է ընդունող երկրի ընդհանուր քաղաքական 
համակարգը: Օրինակ՝ սիրիահայերը մոտ կես դար ապրում են 
ավտորիտար իշխանության պայմաններում, որին բնորոշ չէ այ-
լակարծությունը: Շատ հեռու չէ պատկերը Իրանի, Թուրքիայի 
պարագայում: Ի տարբերություն Մերձավոր Արևելքի՝ ամերի-
կյան և եվրոպական երկրների հայության համար հաճախ շատ 
ավելի կարևոր նշանակություն ունի ժողովրդավարությունը: 

Որևէ երկրի համայնքին պատկանելը մեծ ազդեցություն է 
ունենում նաև աշխարհաքաղաքական խնդիրների շուրջ կողմնո-
րոշման վրա: Իհարկե, ամերիկահայերի մեջ կարելի է գտնել ա-
վելի ռուսամետների, սակայն շատ ընդհանրական առումով կա-
րելի է ասել, որ օրինակ՝ արաբական երկրներում բնակվող հայե-
րին ավելի բնորոշ է արաբա-իսրայելական հակամարտության 
խնդրում պաշտպանել առաջինին, Ռուսաստանի հայերին Ուկ-
րաինայի հետ հակամարտությունում պաշտպանել առաջինին: 
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Հայկական քաղաքական կուսակցությունները Սփյուռքում 
Ավանդաբար հայկական սփյուռքում գործել և շարունակում 

են գործել երեք հայկական քաղաքական կուսակցություններ՝ 
ՍԴՀԿ, ՀՅԴ և ՌԱԿ: Որոշ երկրներում դրանք իսկապես քաղա-
քական կուսակցություններ են, որոշ երկրներում էլ թե՛ դե յուրե, 
թե՛ դե ֆակտո ավելի մշակութային, ազգային, համայնքային կա-
ռույցներ են, որոնք կարող են գերազանցաբար զբաղվել հայա-
պահպանության հարցերով: 

ՍԴՀԿ-ն իր քաղաքական կշռով մեծապես պարտական է 
XIX դ. վերջում Կիլիկիայում ծավալած ակտիվ գործունեությանը: 
Այստեղ հարկ է ընդգծել երկու կարևոր հանգամանք.  

1. Ներկայիս «դասական Սփյուռքի» զգալի մասը հատկա-
պես Սիրիայում և Լիբանանում Կիլիկիայից գաղթած հայեր են,  

2. Այսօր կուսակցական պատկանելությունը շատ մեծ չափով 
պայմանավորված է «ժառանգական» հանգամանքով և ոչ ան-
պայման տվյալ անձի գաղափարաքաղաքական կողմնորոշ-
մամբ:  

Հետևաբար ՍԴՀԿ-ն, որը ժամանակին ակտիվ գործունեու-
թյուն էր ծավալել Կիլիկիայում, Սփյուռքի ձևավորումից հետո լավ 
հնարավորություն ստացավ գործելու նոր կազմավորվող հա-
մայնքներում: Այն մեծ թվով անդամներ կորցրեց հատկապես 
Մեծ հայրենադարձության տարիներին՝ 1946-1949 թթ., երբ 
Խորհրդային Հայաստանի հանդեպ դրականորեն տրամադրված 
և «սոցիալիզմի երազը» մայր հայրենիքում իրականացված հա-
մարող բազմաթիվ կուսակցականներ ներգաղթեցին: Չնայած 
դրան, Հնչակյան կուսակցությունը պահպանում է որոշակի ազ-
դեցություն` մասնավորապես տիրապետող է Բեյրութի Նոր Հա-
ճըն թաղամասում, մինչև Սիրիական պատերազմն ուներ ոչ գե-
րիշխող, սակայն կայուն և շոշափելի ներկայություն Հալեպում: 
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Համեմատության համար հարկ է նշել, որ հնչակյանները շատ 
ավելի ազդեցիկ դիրքեր ունեն Դամասկոսում, որի թեմն էլ, ի 
դեպ, պատկանում է ոչ թե Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսու-
թյանը, այլ՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին: Հնչակյանները որո-
շակի ազդեցություն ունեն նաև ԱՄՆ արևմտյան ափում, Արգեն-
տինայում, Ուրուգվայում և այլուր:  

Չնայած հնչակյանները շարունակում են դավանել սոցիա-
լիստական գաղափարախոսություն՝ հաճախ տվյալ կուսակցու-
թյանն անդամակցելիս ոչ պակաս դեր էին կատարում ԽՍՀՄ 
նկատմամբ դիրքորոշումը, Էջմիածինը Անթիլիասից  գերադասելը: 

ՀՅԴ-ն Սփյուռքում իր գերիշխող դրության համար պարտա-
կան է 1890-ական թթ. կեսերից հայ ազատագրական պայքա-
րում առաջատար դեր զբաղեցնելուն, ինչպես նաև 1918-1920 թթ. 
Հայաստանում ծավալած գործունեությանը: Դասական սփյուռքի 
ձևավորման մեջ էական նշանակություն ունեցան նախկինում ՀՀ 
պետության ղեկավար մի շարք անձինք: Սփյուռքի գոյության ողջ 
շրջանում, գրեթե բոլոր երկրներում, այն ունեցել է առաջատար 
դիրք, որը, անշուշտ, պայմանավորված է նաև այդ կուսակցու-
թյան կազմակերպական կառույցով: Առկա են որոշ համայնքներ 
(Իրան, Իրաք), որտեղ ՀՅԴ-ն ունեցել է գրեթե մենատիրական 
ազդեցություն և մյուս կուսակցությունները համակիրների շոշա-
փելի զանգված չեն ունեցել:  

Մերձավոր Արևելքի երկրներում ՀՅԴ ազդեցության հե-
տևանք էր նաև 1956 թ. եկեղեցական բաժանումը, ինչից հետո 
Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությանն անցան նաև նախկի-
նում էջմիածնապատկան թեմեր (Իրանի երեք թեմերը, Հունաս-
տանի թեմը, թեմեր ստեղծվեցին ԱՄՆ-ում ու Կանադայում17): Լի-

                                                            
17 ԱՄՆ-ում ու Կանադայում թե՛ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, թե՛ Մեծի Տանն 
Կիլիկիո կաթողիկոսությունն ունեն երեքական զուգահեռ թեմեր: Ծոցի երկրնե-
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բանանից զատ, որի մասին արդեն խոսվեց, ՀՅԴ-ն փաստացի 
ներկայացված է նաև Սիրիայի, Իրանի խորհրդարաններում: 
Բացի Մերձավոր Արևելքից` այն բավականին ուժեղ կառույցներ 
ունի նաև Ֆրանսիայում, Հունաստանում, ԱՄՆ արևելյան և 
արևմտյան շրջաններում, Կանադայում, Ավստրալիայում, Հարա-
վային Ամերիկայի համայնքներում:  

Ինչո՞ւ են սփյուռքահայերն անդամակցում այս կուսակցու-
թյանը. որպես ամենաակտիվ քաղաքական միավորի, Հայ դատի 
պայքարում ներգրավվելու նպատակով, նկատի առնելով, որ այն 
մյուս երկու կուսակցությունների համեմատ ունի ամենահագե-
ցած պատմությունը, ինչպես և մյուսների պարագայում՝ հաշվի 
առնելով ընտանիքի ավանդական կողմնորոշումը: Էական է նաև 
ՀՅԴ հովանու ներքո գործող Համազգային հայ կրթական և 
մշակութային միության, Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միու-
թյան, Հայ օգնության միության ակտիվ գործունեությունը՝ իրենց 
համաշխարհային կազմակերպական ցանցերով: 

ՌԱԿ-ը ստեղծվեց սփյուռքյան պայմաններում՝ 1921 թ., սա-
կայն ներառելով արմենական, վերակազմյալ հնչակյան և այլ 
գործիչների՝ կարողացավ շոշափելի դերակատարություն 
ստանձնել: Կարևոր նշանակություն ունեցավ Հայկական բարե-
գործական ընդհանուր միության հետ սերտ առնչությունը, որը 
կուսակցություններից զատ Սփյուռքի ամենախոշոր կառույցնե-
րից է: ՌԱԿ-ը, դավանելով ազատական գաղափարներ, իր շար-
քերում ներառեց նաև սփյուռքահայերի համեմատաբար ունևոր 
շրջանակներ ինչը, բնականաբար, նպաստում էր մի շարք 
խնդիրների լուծմանը: Այս կուսակցության պատմության համար 
կարևորագույններից է եղել Եգիպտոսի հայ համայնքը, որտեղ 

                                                                                                                                 
րի նորաստեղծ համայնքները ի սկզբանե եղել են Անթիլիասի ենթակայության 
տակ: 
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այն կարողացել է հաջող քաղաքական պայքար մղել ՀՅԴ հետ: 
Լիբանանի խորհրդարանում ՌԱԿ-ը վերջին անգամ ներկայա-
ցուցիչ ունեցել է 2005 թ. ընտրությունների արդյունքում: Այս կու-
սակցությունը էական ազդեցություն ունի նաև Կանադայում, Մեծ 
Բրիտանիայում, ԱՄՆ արևմտյան և արևելյան շրջաններում, 
Ավստրալիայում և այլուր: 

 Ռամկավար կուսակցությանն անդամակցությունը, բացի 
ընտանեկան ավանդույթից, պայմանավորված էր Սառը պա-
տերազմի ժամանակ «էջմիածնական» դիրքորոշմամբ, 
Խորհրդային Հայաստանը (բայց ոչ կոմունիզմը) պաշտպանելով: 

Հայ կոմունիստները քիչ թե շատ շոշափելի դեր են ունեցել 
Լիբանանում, Սիրիայում, ԱՄՆ-ում (1920-ական թթ.), Ֆրանսիա-
յում: Նրանք խորհրդային տարիներին համագործակցում էին 
ԽՍՀՄ-ի հետ: 

Քաղաքական (սակայն ոչ ներհայկական/ներհամայնքային) 
գործունեություն են ծավալում Հայ դատի գրասենյակներն ու 
Ամերիկայի հայկական համագումարը: Ընդ որում, ՀՅԴ հայ դա-
տի գրասենյակները գործում են ոչ միայն ԱՄՆ-ում` այլև Մերձա-
վոր Արևելքում, Եվրոպայում, Հարավային Ամերիկայում, 
Ավստրալիայում, Ռուսաստանում: 

 
Հարաբերությունները Հայաստանի հետ 
Խորհրդային տարիներին Սփյուռքի հետ հարաբերություն-

ները բավականին խնդրահարույց էին, քանի որ հայրենիքը շեշ-
տը դնում էր քաղաքական կողմնորոշման վրա: 1920-ական թթ. 
նույնիսկ այն կուսակցությունները, որոնք ընդունում էին Հայաս-
տանում հաստատված վարչակարգը (ՍԴՀԿ, ՌԱԿ)՝ արժանա-
նում էին թշնամական վերաբերմունքի: ՀՕԿ-ի միջոցով 
Խորհրդային Հայաստանը փորձում էր ֆինանսական օգնություն 
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ստանալ արտասահմանից: 1937 թ. բոլոր տեսակի հարաբերու-
թյունները դադարեցվեցին, քանի որ խորհրդային կառավարու-
թյունը սփյուռքահայերի մեջ առաջին հերթին տեսնում էր լրտես-
ների: 1946-1949 թթ. հայրենադարձվողներից շատերը մինչև 
ներգաղթելը ստիպված եղան հրապարակավ սփյուռքահայ թեր-
թերում հրատարակել տալ իրենց հրաժարագրերը (մասնավորա-
պես ՀՅԴ-ից): Սակայն դա դեռևս նախապայման չէր, որ 1949 թ. 
կապահովագրեր նրանց՝ Ալթայի երկրամաս աքսորից: 

Սփյուռքահայ կուսակցությունների հետ քիչ թե շատ կայուն 
հարաբերություններ հաստատվեցին 1950-ական թվականներից 
սկսած՝ հատկապես 1964 թ. Սփյուռքահայության հետ մշակու-
թային կապերի կոմիտեի ստեղծմամբ: Չնայած կրթամշակութա-
յին և այլ ոլորտներում բավական սերտ գործակցությանը՝ Հա-
յաստանի ղեկավարները ՍԴՀԿ և ՌԱԿ ղեկավարների հետ 
պաշտոնապես հանդիպում էին որպես «սփյուռքահայ հասարա-
կական գործիչների» ոչ թե որպես կուսակցությունների ղեկա-
վարների: ՀՅԴ-ի հետ հարաբերություններ հաստատվեցին մի-
այն 1980-ական թթ. վերջում: 

Դրությունը սկզբունքորեն փոխվեց Հայաստանի անկախաց-
մամբ: Եթե ՌԱԿ ու ՍԴՀԿ գործունեության համար չկային պաշ-
տոնական սահմանափակումներ, ապա 1992 թ. ՀՅԴ բյուրոյի 
ներկայացուցիչ Հրայր Մարուխյանի արտաքսումը և 1994 թ. 
դեկտեմբերին կուսակցության գործունեության կասեցումը բա-
ցասական ազդեցություն ունեցավ ընդհանրապես Հայաստան-
Սփյուռք հարաբերությունների վրա: Չնայած մյուս երկու կուսակ-
ցությունները կարող էին գործել, սակայն ունեին մի շարք դժվա-
րություններ սոցիալական հենարան ու համակիրների շրջանակ 
ձևավորելու հարցում: Դրան հակառակ, տասնամյակներով հայ-
րենիքում արգելված ՀՅԴ հայտնվելը շատ հայաստանցիների 
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մղեց անդամագրվելու այս կառույցին: Այն, որ այս կուսակցու-
թյուններից ՀՀ քաղաքական կյանքում ամենահաջողակը եղավ 
ՀՅԴ-ն պայմանավորված էր նաև այն հանգամանքով, որ մի 
շարք սփյուռքահայեր եկան և հիմնադրեցին տեղական կառույց-
ներ ՀՀ-ում և Արցախում, որոնք շոշափելի դերակատարում ունե-
ցան Արցախյան պատերազմում։ 

Հետագայում ՍԴՀԿ ու ՌԱԿ հարաբերությունները ՀՀ իշխա-
նությունների հետ կարելի է համարել քիչ թե շատ կայուն: Չկա-
րողանալով շոշափելի դեր խաղալ հայաստանյան կյանքում՝ 
նրանք կարծես համակերպվեցին միայն Սփյուռքում գործելու 
հետ: Այլ էր ՀՅԴ պարագան, որի սփյուռքահայ կառույցների վե-
րաբերմունքը ՀՀ իշխանությունների նկատմամբ զգալի չափով 
կախված էր նրանից, արդյոք կուսակցությունը գտնվում էր իշ-
խող կոալիցիայում, թե դիրքավորվել էր որպես ընդդիմություն18: 

Որպես երկխոսության հարթակ են դիտվել Հայաստան-
Սփյուռք համաժողովները, չնայած վերջիններում քննարկումնե-
րը երբեմն բավական հեռու են եղել գործնական նշանակություն 
ունենալուց: Ինչպես սփյուռքահայ այլ կառույցների, այդպես էլ 
քաղաքական կուսակցությունների հետ կապող օղարկ էր դիտ-
վում Սփյուռքի նախարարությունը, իսկ այժմ՝ Սփյուռքի գործերի 
գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը:  

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ բոլոր կուսակցությունների 
Սփյուռքի մարմինները անկախ իշխանությունների հետ հարա-
բերություններից փորձում են որոշակի գործունեություն ծավալել 
հայրենիքում՝ նպաստելով տարբեր սոցիալ-տնտեսական, մշա-
կութային և այլ խնդիրների լուծմանը: Դրա համար նրանք հա-

                                                            
18 Ի դեպ, ՀՅԴ-ի իշխանությունում հայտնվելու գործում բավական էական էր 
այն հանգամանքը, որ ՀՀ իշխանությունները ցանակնում էին հավելյալ լեգտի-
մություն ստանալ Սփյուռքում: 
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մագործակցում են զանազան պետական, համայնքային, հասա-
րակական կազմակերպությունների հետ: 

 
*** 

Հայկական կուսակցությունները կարևորագույն դերակա-
տարություն են ունեցել Սփյուռքի ձևավորման շրջանում, սակայն 
այժմ նրանց ազդեցությունը զգալիորեն թուլացել է և հավանա-
կան է, որ շոշափելի վերափոխումներ չիրականացնելու պարա-
գայում շարունակի նվազել: Եթե Մերձավոր Արևելքի մի շարք 
համայնքներում կուսակցություններն ունեին տիրապետող դիր-
քեր, ապա արևմտյան երկրներում (ինչպես բոլոր հայկական կա-
ռույցներին) տոկոսային առումով հայերի ավելի փոքր մասն է 
անդամակցում դրանց: Եթե խորհրդային և անկախության առա-
ջին տարիներին Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերություններում կու-
սակցություններին վերապահվում էր մեծ դեր, ապա այժմ աստի-
ճանաբար ավելի ու ավելի է մեծանում անհատական մակարդա-
կով համագործակցությունը ՀՀ պետական ու ոչ պետական զա-
նազան կառույցների ու անհատների հետ: 

 
Հարցադրումների քննարկում թեմայի շրջանակներում 
 Ինչպիսի՞ ազդեցություն են ունենում ընդունող երկրների 

քաղաքական համակարգերը հայկական համայնքների կենսա-
գործունեության վրա։ 

 Ի՞նչ դերակատարում ունեն Սփյուռքում գործող հայկա-
կան քաղաքական կուսակցությունները Հայաստանի Հանրապե-
տությունում։ 

 Որքանո՞վ են տարբեր երկրներում բարձրաստիճան 
պաշտոն զբաղեցնող հայերը ներգրավված համայնքային կյան-
քում։ 
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 Որքանո՞վ են սփյուռքահայերը ներգրավված ավանդա-
կան կուսակցությունների աշխատանքներին։ 
 

Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ 
 Հայկական քաղաքական կուսակցությունների գործունե-

ությունը Լիբանանում։ 
 Հայերի մասնակցությունը Լիբանանի խորհրդարանա-

կան ընտրություններին։ 
 Հայ համայնքի հարաբերությունները Սիրիայի իշխանու-

թյունների հետ։ 
 Հայկական լոբբիստական կառույցների գործունեությունը 

ԱՄՆ-ում։ 
 Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների արդի մարտա-

հրավերները։ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

Հայոց ցեղասպանությունից հետո արևմտահայության վե-
րապրած հատվածը հայտնվեց աշխարհի մի շարք` հատկապես 
Մերձավոր և Միջին Արևելքի ու Բալկանյան երկրներում։ Քեմա-
լականների կողմից Կիլիկիան գրավելուց ու 1923 թ. Լոզանի 
խորհրդաժողովից հետո ի դերև ելան նույնիսկ ազգային օջախ 
ստեղծելու հույսերը։ Այդ պայմաններում միակ վայրը որտեղ կար 
թեկուզ ոչ անկախ, բայց այնուամենայնիվ հայկական պետակա-
նություն` խորհրդայնացված Հայաստանն էր։ Թեև Առաջին հան-
րապետության ղեկավարները կատարեցին ներգաղթի որոշ 
փորձեր, սակայն հասկանալիորեն երկու տարում նրանք չէին 
կարող բավարարել այն պահանջարկը, որը կար Սփյուռքում։ 
Իսկ հայրենադարձության ցանկությունը մեծ էր գաղթակայան-
ներում իրենց գոյությունը հազիվ պահպանող բազամահազար 
արևմտահայերի մոտ։ 

Այս պայմաններում, 1921 թ. մեկնարկեց ՀԽՍՀ կազմակեր-
պած ներգաղթի առաջին փուլը։ Իրաքի գաղթակայաններում 
հայտնված վասպուրականցիներից հետո մինչև 1936 թ. հայրե-
նիք վերադարձան ևս 40 հազար տարագիրներ։ 1930–ական թթ. 
վերջում` բռնությունների շրջանում դադարեցվեց ոչ միայն ներ-
գաղթը, այլև ընդհանրապես կապերը Սփյուռքի հետ։ Սակայն 
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո խորհրդային վարչակարգի 
մոտ ծրագրեր ուրվագծվեցին 1921 թ. Թուրքիային զիջած տա-
րածքների մի մասը ԽՍՀՄ-ին կցելու վերաբերյալ։ Հենց այս 
խնդրի լուծման գործիքներից մեկը պետք է լիներ աշխարհա-
ցրիվ հայրենազրկված հայերի իրավունքների վերականգնումը։ 
Ինչպես հայտնի է, տարածքային պահանջները այդպես էլ չլուծ-
վեցին, սակայն հայրենադարձություն տեղի ունեցավ։ 1946-1949 
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թթ. 90 հազար հայերի ներգաղթը պատմագիտության մեջ ստա-
ցավ «Մեծ հայրենադարձություն» անվանումը։ Այն կարևոր էր ոչ 
միայն քանակական, այլև որակական առումով։ 1962 թ. մեկնար-
կեց խորհրդային շրջանի հայրենադարձության վերջին փուլը։ 
Մոտ երկուսուկես տասնամյակների ընթացքում հայրենիք վերա-
դարձավ ավելի քան 30 հազար մարդ, սակայն մոտ նույնքանն էլ 
լքեց Հայաստանը։ Սկիզբ էր առնում արտագաղթի գործընթացը, 
որն արդեն անկախության տարիներին աղետալի ծավալների 
պետք է հասներ։ 

Ինչպիսի՞ պատկեր ունի հայկական սփյուռքը այսօր։ Այն 
կենտրոնացած է չորս մեծ տարածաշրջաններում` Միջին 
Արևելք, Ամերիկա, Եվրոպա և հետխորհրդային երկրներ։ Դրան-
ցից յուրաքանչյուրում առկա են մի շարք առանձնահատկություն-
ներ, որոնք տեղական համայնքները դարձնում են ինքնատիպ։ 
Վերջին ավելի քան յոթ տասնամյակների ընթացում նվաղում ու 
նոսրանում են առաջին տարածաշրջանի համայնքները, մինչդեռ 
մյուս երեքում հայերի թիվը գնալով ավելանում է։ Սակայն մինչ 
օրս դրանցում չի հաջողվում ձևավորևել հայապահպանության 
այն մեխանիզմները, որոնք առկա են առաջինում։ 

Ընդունող երկրների քաղաքական կյանքին հայերի մաս-
նակցության տեսանկյունից ևս առկա են մի շարք յուրահատկու-
թյուններ։ Հասկանալիորեն առաջնային նշանակություն ունի պե-
տական կառավարման համակարգը։ Չնայած հայկական կու-
սակցությունների ուժն ու ազդեցությունն աստիճանաբար թուլա-
նում է` մի շարք երկրներում բարձրաստիճան պաշտոններ են 
զբաղեցնում հայ անհատները։ Սակայն վերջին պարագան միշտ 
չէ, որ շոշափելի ներգործություն է ունենում հայկական համայնք-
ների կենսագործունեության վրա։ 
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Հայկական սփյուռքի նկատմամբ հետաքրքրությունը վերջին 
տարիներին ոչ միայն չի նվազում, այլև զգալիորեն ավելանում է, 
որի վկայությունն են վերջին տասնամյակում հրապարակված 
հետազոտությունները։ Չնայած դրան` առկա են բազմաթիվ հիմ-
նախնդիրներ, որոնք սպասում են հետազոտական նոր գրչի։ 
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ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Փաստաթղթերի ժողովածուներ 
 
1. Եազըճեան Գ., Սփիւռքահայ քաղաքական հոսանքներն ու 

գաղութները խորհրդային գաղտնի փաստաթուղթերու մէջ 
(1945-1991, ընտրանի), Եր., 2016: 

2. Իրաքահայ համայնքը 1915-1990 թվականներին (ըստ ար-
խիվային փաստաթղթերի), գլխ. խմբ.՝ Ա. Վիրաբյան, կազմ.՝ 
Գ. Ավագյան, Եր., 2018։ 

3. Լիբանանահայ համայնքը 1915-1990 թվականներին (ըստ 
արխիվային փաստաթղթերի), գլխ. խմբ.՝ Ա. Վիրաբյան, 
կազմ.՝ Գ. Ավագյան, Եր., 2017։ 

4. Հայրենիք-Սփյուռք կամրջող անուն: Վ. Համազասպյան 
(փաստաթղթերի ժողովածու), կազմ. և ծանոթագր.` Ս. Միր-
զոյան և Մ. Մարտիրոսյան, Եր., 2011։ 

 
Գրականություն 
 
Հայերեն 

 
1. «1946-1948 թթ. հայրենադարձությունը և դրա դասերը. հայ-

րենադարձության հիմնախնդիրն այսօր» համահայկական 
գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Եր., 2009: 

2. Աբրահամյան Լ., Հայաստանը և հայկական սփյուռքը. տա-
րանջատում և հանդիպում, «21-րդ դար», 2006, թիվ 1, էջ 31-
52: 

3. Ալեքսանյան Հ., Հայկական համայնքները խորհրդային 
հանրապետություններում 1917– 1941 թթ., Եր., 2011: 
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4. Ալեքսանյան Հ., Հայկական համայնքները խորհրդային 
հանրապետություններում 1941–1991 թթ., Եր., 2016: 

5. «Արևմտահայերենի ուսուցման վիճակը Սփյուռքում» զե-
կույցների ժողովածու, Եր., 2011: 

6. Բախչինյան Ա., Հայությունը սկանդինավյան երկրներում. 
Հայ-սկանդինավյան պատմամշակութային առնչությունները 
(սկզբից մինչև մեր օրերը), Եր., 2010: 

7. Բայբուրդյան Վ., Իրանի հայ համայնքը. արդի հիմնա-
խնդիրներ, Եր., 2013: 

8. Բարխուդարյան Վ., Ալեքսանյան Հ., Ռուսաստանի հայ գաղ-
թօջախների պատմություն (Հյուսիսային Կովկաս, Նոր Նա-
խիջևան, Աստրախան, Սանկտ Պետերբուրգ, Մոսկվա), Եր., 
2015: 

9. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն (hամառոտ ակ-
նարկ), Եր., 2004: 

10. Դոնի հայկական համայնքը նորագույն շրջանում. պատմու-
թյուն, ինստիտուտներ, ինքնություն (գիտական հոդվածների 
ժողովածու), կազմ.՝ Է. Մինասյան: Եր., 2020։ 

11. Եղիազարյան Ա., Հայ սփյուռքի պատմության պարբերացու-
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