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ԱԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԱ ՀԱՅ ՓԱԽՍ ՏԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ (1988–1992 ԹԹ.) 
ԻՆ ՏԵԳՐ ՄԱՆ ԵՎ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒ ԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐ ՄԱՆ 
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ

Շու շա նիկ Ղա զա րյան*

Հայադր բե ջա նա կան լար ված հա րա բե րու թյուն նե րի, այ նու հե տև Ղա րա
բաղյան պա տե րազ մի հե տև ան քով 1988  –92 թթ. Հա յաս տան բռնա գաղ թե
ցին հա րյուր հա զա րա վոր հայ փախս տա կան ներ: Հոդ վա ծում ներ կա յաց
ված է ադր բե ջա նա հայ փախս տա կա նու թյան ին տեգր ման կա րև ո րա գույն 
տար րե րից մե կը` քա ղա քա ցի ու թյան ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցը: 1995 թ. 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ըն դուն վեց օրենք, որի հա մա ձայն 
քա ղա քա ցի ու թյան ձեռք բե րու մը հնա րա վո րու թյուն տվեց փախս տա կան
նե րին դառ նալու ՀՀ լի ի րավ քա ղա քաց ներ, օգտ վելու այդ կերպ իրենց 
ըն ձեռ ված իրա վունք նե րից ու տեր կանգ նելու քա ղա քա ցի ա կան պար տա
կա նություն նե րին: Քննարկ վում է քա ղա քա ցի ու թյան ձեռք բեր ման գոր
ծըն թա ցի ազ դե ցու թյունն ադր բե ջա նա հա յե րի սո ցի ա լա կան ըն կա լումե
րի, հա սա րա կու թյու նում կար գա վի ճա կի ձեռք բեր ման և այլ հար ցե րի 
վե րա բե րյալ:
Բա նա լի բա ռեր. փախս տա կան, ին տեգ րա ցիա, քա ղա քա ցի ու թյուն, անձ
նա գիր, կոն վեն ցիա:

Խնդրի ու սում ա սիրու թյան նպա տա կով անց են կաց վել որա կա
կան, խո րաց ված հար ցազ րույց ներ Երև ա նի Շի րա կի և Ար ցա խի փո ղոց
նե րում գտնվող (պայ մա նա կա նո րեն «Շի րակ» և «Ար ցախ» որակ ված) 
հան րա կա ցա րան նե րում բնակ վող 55 տա րե կա նից բարձր ադր բե ջա նա
հայ, գե րա զան ցա պես Բաք վից Հա յաս տան բռնա գաղ թած փախս տական
նե րի հետ: Անց են կաց վել նաև փոր ձա գիտա կան հար ցում եր ՀՀ տա
րած քա յին կա ռա վար ման և ար տա կարգ իրա վի ճակնե րի նա խարա րության 
միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան մաս նա գետ նե րի, իրա վա բաննե րի 
հետ: Ստո րև նախ ներ կա յաց վում են պե տա կանկա ռա վարա կան մար
մին նե րի վա րած քա ղա քականությունն ու նպա տակ նե րը, ապա դաշ տա յին 
ազ գագ րա կան նյու թի մի ջո ցով փորձ է ար վում վեր հա նելու իրա կա նաց
ված քա ղա քա կանության արդյունքներն ու ադր բե ջա նա հայ փախս
տականնե րի ըն կա լումե րը տվյալ խնդրի նկատմամբ:

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի 
բաժ նի ավագ լա բո րանտհե տա զո տող:
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20րդ դա րի վեր ջին հայադր բե ջա նա կան լար ված հա րա բե րու թյուն
նե րի, այ նու հե տև Ղա րա բա ղյան պա տերազմի հե տև ան քով 1988  –1992 թթ. 
Խորհր դա յին Հա յաս տան, ապա Հա յաս տա նի Հան րապետու թյուն բռնա
գաղ թե ցին հա րյուրհա զա րա վոր մար դիկ: Ադր բե ջա նից հայ փախստա
կաննե րի հոս քը սկսվեց 1988 թ. փետր վա րին Սում գա յի թում տե ղի ու նե ցած 
կո տո րած նե րից հե տո, շա րու նակ վեց տար վա ըն թաց քում և գա գաթ նա կե
տին հա սավ նո յեմ բերդեկ տեմ բե րին, երբ մին չև Սպի տա կի երկ րա շար ժը 
Հա յաս տան բռնա գաղ թե ցին շուրջ 200.000 հա յեր: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
1989  –1991 թթ. ըն թաց քում Խորհր դա յին Ադր բե ջա նից բռնի տե ղա հան վե
ցին շուրջ 350.000 հա յեր, որոն ցից 280.000ը տե ղա փոխ վե ցին Խորհր դա յին 
Հա յաս տան, մա ցա ծը` Մոսկ վա և Սո վե տա կան Մի ու թյան այլ վայ րեր1: Հե
տա գա յում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի և Ադր բե ջա նի մի ջև զին ված կոնֆ լիկ տի 
ծա վալ ման ժա մա նակ այն տեղ ապաս տա նած փախս տա կան նե րի զգա լի 
մա սը նույն պես տե ղա փոխ վեց Հա յաս տան: Ավե լին, Լեռ նա յին Ղա րա բա
ղի բուն բնակ չու թյան մի ստվար զանգ ված, մոտ 45 հա զար մարդ ևս հար
կադր ված էր ժա մա նա կա վոր ապաս տան փնտրել Հա յաս տա նի Հան րա պե
տությու նում: Վերջ նա կան տվյալ նե րով, Հա յաս տա նում ապաս տա նած 
փախստա կան նե րի առա վե լա գույն թի վը կազ մում է 400.000 մարդ` հիմ ա
կա նում Ադր բե ջա նից ներ գաղ թած ներ2:

1988 թ. երկրաշար ժից, 1991 թ. Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից, ապա 
և 1992  –94 թթ. ղա րա բա ղաադր բե ջա նա կան պա տե րազ մից հե տո բա վա
կա նին բարդ էր կազ մակեր պել ադր բե ջա նա հայե րի ին տեգրման գոր ծըն
թա ցը, լու ծել նրանց սո ցի ալտնտե սա կան խնդիր նե րը: 1988 թ. ի վեր 
Խորհր դա յին Հա յաս տան բռնա գաղ թած ադր բե ջա նա հայ փախս տական
նե րի ին տեգր ման ու տե ղա վոր ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու հա մար 
ստեղծ վե ցին ինչ պես պե տա կան մար մին ներ, այն պես էլ` հա սա րա կա կան 
կազ մակեր պություն ներ: Նյու թա կան աջակ ցու թյուն սկսե ցին ցու ցա բե րել 
նաև մի ջազ գա յին կազ մա կեր պություն նե րը (ՄԱԿ, Կար միր խաչ և այլն), 
սա կայն չկար մշակ ված ու մի աս նական քա ղա քա կանու թյուն: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով, 1990 թ. ստեղծ վեց փախս տա կան նե րի հար ցե րով զբաղ վող 
առան ձին պե տա կան մար մին` Ար տա կարգ իրադ րու թյան օպե րա տիվ 
շտաբ, ապա 1992 թ.` ՀՀ փախս տա կան նե րի հար ցե րով պե տա կան վար չու
թյուն, որն այ նու հետ` ՀՀ կա ռա վա րու թյան կա ռուցված քա յին փո փո խու

1 Ава кян Г., На гор ный Ка ра б ах: От вет фаль си фи ка то рам. Ере ван, «Ай ас тан», 1991, с. 
91, 115–116:

2 Պո ղո սյան Գ., Ավա գյան Գ., Փախս տա կան նե րի սո ցի ո լո գի ա կան ադապ տա ցիա 
(սո ցի ո լո գի ա կան ու սում ա սի րու թյուն), Երև ան, «Նո յան Տա պան», 1998, էջ 5 –7:
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թյուննե րի ար դյուն քում, 1995 թ. վե րա կազ մա վոր վեց ՀՀ աշ խատանքի և 
սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան կա ռուց վածքա յին ստո րա բա
ժանման3: Ադր բե ջանա հայե րի ին տեգր ման գոր ծըն թացն ավար տին հասց
նե լու և նրանց իրա վունք ներն առա վել պաշտ պան ված դարձ նե լու հա մար 
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 1995 թ. նո յեմ բերի 6ին ըն դու նեց քա ղա քա ցիու թյուն 
ձեռք բե րե լու մա սին օրեն քը, որն ու ժի մեջ մտավ նույն թվա կա նի նո յեմ բե
րի 28ից և որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս փախս տակն նե րին դառ նալ 
երկ րի լի ի րավ քա ղա քա ցի ներ, օգտ վել քա ղա քա ցու իրա վունք նե րից ու 
տեր կանգ նել քա ղա քա ցիական պար տա կա նություն նե րին4: Օրեն քը սահ
մա նում է ՀՀ քա ղա քացի ու թյան ձեռք բեր ման և դա դարեցման, ազ գությամբ 
հա յե րի կող մից պար զեց ված կար գով ՀՀ քա ղա քա ցի ության ձեռք բեր ման 
կար գը, ինչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյու նը հաս տա տող փաս տաթղ թե
րը5: Պետք է նշել, որ պե տա կանկա ռա վարա կան մար մին նե րի կող մից 
փախս տա կաննե րի ին տեգր ման գոր ծըն թա ցի ավար տը հա մարվում է 
հենց քա ղա քացի ու թյան ըն դու նու մը, որից հե տո տվյալ քա ղա քա ցին այ լևս 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պություննե րի աջակ ցության կա րիք չի ու նե նում6, 
այլ կերպ ասած` զրկվում է նման օժան դա կու թյուն ստա նա լու հնա րա վո
րու թյու նից: 1951 թ. Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին ըն դուն ված 
կոն վեն ցի ա յի հա մա ձայն, այն դա դա րում է գոր ծել այն ան ձանց նկատ
մամբ, որոնք ձեռք են բե րել նոր քա ղա քա ցի ու թյուն և այևս գտնվում են նոր 
քա ղա քա ցի ու թուն շնոր հած երկ րի պաշտ պա նու թյան ներ քո7:

Թեև ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին օրենքն ըն դուն վեց 1995 թ., այ
նուա մե նայ նիվ, այն լայն տա րա ծում ստա ցավ 1999 թվա կա նից, երբ ըն

3 «ՀՀ միգ րա ցի ա յի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան հա յե ցա կար
գին հա վա նու թյուն տա լու մա սին» (2010 թ. դեկ տեմ բե րի 30ի թիվ 51 ար ձա նագ րա
յին որո շում), Երև ան 2010, http://www.smsmta.am/?id=948, դիտ վել է 18.08.2015:

4 Ghazaryan Y., Obstacles to the Integration and Naturalization of Refugees: A Case 
Study of Ethnic Armenian Refugees in Armenia. American University of Armenia, 
Department of Political Science and International Affairs, Center for Policy Analysis, 
UNHCR, 1998, May, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/
unpan005595.pdf, p. 7, դիտ վել է 17.08.2015:

5 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենք «ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» N ՀՕ –16, 
ՀՀԱԺՏ 1995/8, 06.11.1995 թ., http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=97883, 
http://backtoarmenia.com/index.php?page=ma&hcat=100&scat=102, էջ 1, դիտ վել է 
25.08.2015:

6 Crisp J., The Local Integration and Local Settlement of Refugees: a Conceptual and 
Historical Analysis. – New Issues in Refugee Research, Working Paper No. 102, 2004, 
(UNHCR: Geneva), http://www.unhcr.org/407d3b762.pdf, p. 5, դիտ վել է 17.08.2015:

7 Կոն վեն ցի ան ըն դուն վել է 1951 թ. հու լի սի 28ին փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա
կի և ապար տե ի դի հար ցե րով լի ա զոր ված մաս նա կից նե րի կոն ֆե րան սում` հրա
վիր ված Գլխա վոր Ասամբ լե ա յի 1950 թ. դեկ տեմ բե րի 14 թիվ 429 (Y) որոշ մամբ):
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դուն վեց «Փախս տականնե րի մա սին» օրեն քը8: Բա ցի այդ, ՀՀ աշ խա տան
քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան կա ռուցված քա յին 
ստո րաբաժանու մը չու ներ քա ղա քակա նու թյան մշակ ման ու, առա վել ևս, 
իրա կա նաց ման հա մա կարգման գոր ծառույթներ9: Ինչ պես նշում է պե տա
կան պաշ տո նյան, «Այն ժա մա նակ չկար մշակ ված քա ղաքա կանու թյուն, 
պար զա պես պրո պա գան դա էին անում փախս տա կան նե րին ձեռք բե րել 
քա ղա քա ցի ություն, քա նի որ նրանք կա րող էին անձնագ րեր ձեռք բե րել 
օրեն քի պար զեց ված տար բե րա կով: Եղել են բուկ լետ ներ, որոնց մի ջո ցով 
փախս տա կան նե րին ներ կա յաց վել է ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու 
կար գը: Օրեն քը մինչ օրս են թարկ վել է մի քա նի փո փո խու թյուն նե րի, սա
կայն մին չև այս տար վա վերջ պարզեցված ճա նապարհով գոր ծե լու է և 
ադր բե ջա նա հա յե րը կա րող են անձ նագրեր ստանալ»10: Հե տաքրք րա կան 
է, որ դաշ տա յին ազ գագ րա կան նյու թեր հա վա քե լու ժա մա նակ եր կու հան
րակա ցարան նե րում էլ տե ղյակ չէ ին վա րած «պրո պա գան դա յի» մա սին, 
ավե լին, «Շի րակ» հան րա կա ցա րա նում ար դեն 25 տա րուց ավելի բնակ
վող 81ամյա տի կին Լե ոն գի նան նշեց, որ 1998 թ. է ստա ցել հայ կա կան 
անձնա գիր. «Լու րեր տա րա ծե ցին, որ թո շակ չենք ստա նա, դրա հա մար 
գնա ցինք հա նե ցինք [անձ նա գիր ստա ցանք]: Չնա յած, ես դեմ չէի, ի վեր ջո 
ապ րում եմ այս տեղ, ու տվյալ ազ գու թյան ներ կա յա ցու ցիչ եմ, բայց էդ լու
րերն ին չի՞ հա մար էին, ճիշտ էին, թե՞ սուտ, չգիտեմ»11:

Ըստ ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և ար տա կարգ իրա վիճակ նե
րի նախարարության միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի` 
Ադր բե ջա նից բռնա գաղ թած հա յերն առա ջին ան գամ զանգ վա ծա յին կեր
պով` 15.367 հո գի, ՀՀ քաղա քա ցի ու թյուն ըն դու նել են 1999 թ.12: Այ նու հե տև, 
քա ղաքա ցի ու թյան ըն դուն ման գոր ծըն թացն ավե լի հստակ և փախս տա
կան նե րի իրա վունքնե րը պաշտ պա նե լու հա մար 2000 թ. դեկ տեմբե րի 6ին 
ըն դունվեց օրենք13, որի համաձայն ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ըն դու նե լուց հե

8 «ՀՀ միգ րա ցի ա յի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան հա յե ցա կար
գին հա վա նու թյուն տա լու մա սին» (2010թ. դեկ տեմ բե րի 30ի թիվ 51 ար ձա նագ րա
յին որո շում), http://www.smsmta.am/?id=948, 17.08.2015:

9 Նույն տե ղում:
10 ԴԱՆ, ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի նա խա րա

րության միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն, Իրի նա Հա կո բյան, 2015 թ.:
11 ԴԱՆ, «Շի րակ» հան րա կա ցա րան, 2015թ.:
12 «Տվյալ ներ փախս տա կան նե րի կող մից քա ղա քա ցի ու թյուն ըն դուն ման մա սին», 

ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի նա խա րա րության 
միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն, 1999 թ. օգոս տոսդեկ տեմ բեր ամիս ներ:

13 ՀՀ օրենք «1988 –92 թթ. Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թյու նից բռնա գաղթ ված և Հա
յաս տա նի Հան րա պետութ յան քա ղա քացիություն ստա ցած ան ձանց իրա վա կան և 
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տո ադր բե ջա նա հայ փախս տականնե րը չեն կորց նում իրենց բնա կա րա
նա յին ապա հով ման, զբա ղեց րած տա րածքնե րի նկատմամբ վար ձա կալ 
ճա նաչ վե լու, հանրակա ցա րա նա յին բնա կա րանա յին ֆոնդի սե փա
կանաշնորհման, ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րում բնակ վող նե րի ար
տոնություննե րի, Ադր բեջա նի Հան րա պե տությու նում թո ղած գույ քի ար ժե
քի փոխ հատուցման իրավունքնե րը:

Չնայած պե տա կանկա ռա վա րա կան մար մին նե րի վա րած քա ղա
քա կա նու թյանը, այն ադր բե ջա նա հա յե րի կող մից մի ան շա նակ չէր ըն դուն
վում և շա տե րը հրա ժար վում էին ըն դու նել ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն: Եր բեմ 
«պրո պա գան դա յին» հա վա տա լով ու վա խե նա լով, որ հայ կա կան անձ նա
գիր չվերց նե լու դեպ քում կո րուստ նե րը կլի նեն ավե լի մեծ, ստիպ ված վերց
նում էին անձ նա գիր, ապա` զղջում: Ինչ պես նշում է փախս տա կան նե րից 
մե կը, «Ասում էին, թե թո շակ նե րը չեն տա, հե տո փոխ հա տու ցում չի լի նի, 
դե մենք էլ գնա ցինք վերց րե ցինք: 2000 թ. ստա ցել եմ անձ նա գիր, բայց չէի 
ու զում հրա ժար վել իմ փախս տա կա նի կար գա վի ճա կից: Էս քան տա րի ան
ցել է, դեռ բնակ վում եմ հան րա կա ցա րա նում և չգի տեմ ինձ հայ կա կան 
անձ նագ րով տուն կտան, թե՞ ոչ: Էդ անձ նագ րի պատ ճա ռով զրկվե ցի շատ 
օգ նու թյուն նե րից, օրի նակ «Կար միր խաչ» կազ մա կեր պու թյունն ինձ այ լևս 
օգ նու թյուն չի տալիս»14: Փախս տա կան նե րը տե ղյակ են օրենք նե րից և շատ 
լավ գի տեն, որ անձ նա գիր ստա նա լու պա րա գա յում չպետք է զրկվեն 
իրենց հա սա նե լիք օգ նու թյու նից, սա կայն օրեն քին տի րա պե տե լը նրանց 
հա ճախ չի օգ նում: Այս պես, «Հա յաս տա նի ձայն»ի թղթա կից Մար թա 
Հախ նա զա րյա նը նշում է. «2000 թ. օրենքն ըն դու նե լուց հե տո հան րա կա
ցա րան նե րում բնակ վող նե րին ասա ցին, որ առանց հայ կա կան անձ նագ րի 
չեք կա րող մաս նակ ցել բնա կա րա նա յին ծրագ րին ու տուն չեք ստա նա, բո
լո րը մի մար դու պես գնա ցին հա նե ցին [անձ նագ րեր], հե տո ասա ցին, թե 
ծրագ րի ֆի նան սա վո րու մը կանգ նել է և տներ չեն լի նի, կա րե լի է ասել 
70.000 փախս տա կան ներ խաբ վե ցին»15: Այս պի սով, 2000 թ. հե տո մեծ թվով 
փախս տա կաններ դի մե ցին և ձեռք բե րե ցին ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն` հույս 
ու նե նա լով ստա նալ բնա կա րան ներ ու բա րե լա վել իրենց կեն ցա ղա յին 
պայ ման նե րը, սա կայն «բնա կա րա նա յին ծրագի րը» կի սատ մաց, իսկ հի
մա նրանք չու նեն փախս տա կա նի կար գա վի ճակ և չեն կա րող մաս նակ ցել 
նմա նա տիպ այլ ծրագ րե րի: 55ամյա Լա ու րա Մել քու մյա նը նշում է, որ Շի
րա կի հան րա կա ցա րա նում բա րե լա վում եր արե ցին, ին չի հա մար շատ 

սո ցի ալտնտե սա կան երաշ խիքնե րի մասին», N ՀՕ  –120, ՀՀՊՏ 2002.12.17/55(230):
14 ԴԱՆ, «Շի րակ» հան րա կա ցա րան, 2015 թ.:
15 ԴԱՆ, «Հա յաս տա նի ձայն»ի թղթա կից` Մար թա Հախ նա զա րյան, 2015 թ.:
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շնոր հա կալ է. «Մեր սե նյա կի մի մա սը կտրե ցին ու սան հան գույց կա ռու ցե
ցին, հե տո ասե ցին ձեր պայ ման նե րը բա րե լա վել ենք, կա րող եք պռի վա
տի զա ցիա անել [սե փա կա նաշ նոր հել]: Էս փոքր սե նյա կի մեջ ապ րում եմ 
տղա յիս հետ, բա նա կից գա լու է, ու զե լու է ամուս նա նալ, ինչ պես եմ անե լու, 
եր կուսս էլ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ներ ենք: Ես սե փա կա նաշ նոր հեմ, ապ
րեմ, բայց տղաս գո նե տուն ու նե նա, կա ռա վա րու թյու նը պետք է մտա ծի, 
որ էս քան տար վա մեջ ըն տա նի քի ան դամ ե րի թի վը փոխ վում է, երե խա
ներն էլ մե ծա նում են»16:

Կան նաև փախս տա կան ներ, որոնք չեն ցան կա ցել, բայց հան գա
մանք նե րից ել նե լով` ստիպ ված ըն դու նել են ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն. 
«2007 թ. հրա ժար վե ցի փախս տա կա նի կարգավի ճակս հաս տա տող փաս
տաթղ թից ու վերց րե ցի հայ կա կան անձ նա գիր, բայց ստիպ վա՛ծ էի վերց
նել, քա նի որ Ռու սաս տան պետք է գնա յի, ինձ տոմս չէ ին տա լիս, ասում 
էին քա ղա քացի դար ձիր, նոր տոմս կա րող ես առ նել ու թռնել (չնա յած 
օրեն քը չի ար գե լում փախս տա կա նի կար գա վի ճա կով երկ րից եր կիր տե
ղա փոխ վել – Շ.Ղ17): Ես փո խե ցի, բայց հայ կա կան անձ նա գիրն ինձ մե նակ 
վաս տվեց, օգ նու թյուն էլ չտվե ցին, ասում էին անձ նա գիր ու նես, էլ փախս
տա կան չես: Պատ կե րաց րեք հա րև ա նիս հետ նույն կար գա վի ճա կում ենք, 
նույն թվին ենք էկել Հա յաս տան, նույն քա ղա քից, ինքն օգ նու թյուն ստա
նում է, ես` ոչ, ինչ է թե հայ կա կան պաս պորտ [անձ նա գիր] ու նեմ»18:

Բա ցի այն, որ ադր բեջանահա յե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա
լուց հե տո մտա վա խու թյուն ու նեն նյու թա կան օգ նու թյուն չստա նա լու, քա
ղա քա ցի ու թյուն չեն ցան կա նում ըն դու նել նաև այն պատ ճա ռով, որ իրենց 
չեն զգում հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան մաս. «Անձ նագիր վերց նե լով 
մեր խնդիր նե րը չլուծ վե ցին, ես ինչ է, դար ձա՞ հա յաս տան ցի. իհար կե` ոչ»19, 
«Ես հայ կա կան անձնագիր ու նեմ, բայց մեկ է օտար եմ, բե րանս որ բա
ցում ու խո սում եմ, մի ան գա մից հարց նում են, թե որ տե ղից եմ: Սկզբում 
ընդ հան րա պես չէի խո սում հա յե րեն, հիմա էլ ակ ցեն տով եմ խո սում, հաս
կա նում են, որ տե ղա ցի չեմ: Է՜հ, ու նեմ պաս պորտ, բայց դա ռա՞ հա յաս տան
ցի»20: Ադր բե ջանից բռնա գաղ թած Կի մա Բաղ դա սա րյանն ասում է. «Ես 
վե րա դար ձել եմ իմ հայրե նիք, մեզ եթե չբե րե ին քա ղա քի էս կո րած տե ղը 

16 ԴԱՆ, «Շի րակ» հան րա կա ցա րան, 2015 թ.:
17 ՀՀ օրենք «Փախս տա կան նե րի և ապաս տա նի մա սին», ՀՕ –211, ՀՀՊՏ 2009.01.14/ 

2(668), հոդ. 30, 24.01. 2009 թ.:
18 ԴԱՆ, «Ար ցախ» հան րա կա ցա րան, 2015 թ.:
19 Նույն տե ղում:
20 ԴԱՆ, «Շի րակ» հան րա կա ցա րան, 2015 թ.:
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(նկա տի ու նի Չար բախ թա ղա մա սըՇ.Ղ.), կկա րո ղանա յինք հար մար վել 
ու ավե լի լավ դա սա վո րել կյան քերս: Էս տեղ կար գին մար դու երես չենք 
տես նում, կամ մե րոն քա կան են (Ադր բե ջա նի փախս տա կանՇ.Ղ.), կամ 
ամե նա վատ ու խու լի գան մար դիկ: Դրա հա մար էլ լե զու չկա րո ղա ցանք 
սո վո րել, աշ խա տանք չգտանք ու մա ցինք աշ խար հից կտրված»21:

Այս պի սով, ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րը մա զա պուրծ լի նե
լով զանգ վա ծա յին բռնու թյուն նե րից, մեծ զրկանք նե րի գնով եկան Հա յաս
տան` նոր կյանք սկսե լու, պաշտ պան ված լի նե լու ու իրենց հայ րե նի քում 
ապ րե լու հա մար: Սա կայն 20րդ դա րի վեր ջին տաս նա մյա կը Հա յաս տա նի 
հա մար ար մա տա կան սո ցի ալտնտե սա կան ու քա ղա քա կան փո փո խու
թյուն նե րի ժա մա նա կաշր ջան էր: Նման պայ ման նե րը ամեն ինչ կորց րած 
ու կո րուստ նե րը գո նե մա սամբ վե րա կանգ նե լու հույ սով Հա յաս տան տե
ղա փոխ ված փախս տա կան նե րի հա մար լի նե լու էին ավե լի բարդ ու հա սա
րա կու թյան մեջ լի ար ժեք ին տեգր ման հա մար գրե թե ան հա վա նա կան: 
Հայ րե նիքն այս պա րա գա յում նրանց հա մար այն լու սա վոր կետն էր, որ
տեղ նրանք հույս ու նե ին գտնե լու իրենց հու զող հար ցե րի ու խնդիր նե րի 
լու ծու մը, սա կայն կարճ ժա մա նա կում հաս կա ցան, որ ստիպ ված են լի նե լու 
պայ քա րել յու րա քան չյուր խնդրի հա մար, ավե լին` պայ քա րել նաև իրենց 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար: Քսա նյոթ տա րի անց դեռ շատ 
ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան ներ պաշ տո նա պես ՀՀ քա ղա քա ցի չեն. ՀՀ 
միգ րա ցի ոն վար չու թյու նից չեն կա րող ստույգ թիվ ասել, բայց ոչ պաշ տո
նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն 1.175 ըն տա նիք դեռ չու նի ՀՀ քա ղա քա ցի ու
թյուն22: 1990ական թթ. ու հե տո ՀՀ անձ նա գիր ձեռք բե րած ադր բե ջա նա
հա յե րը, որոնք չեն դա դա րում իրենց փախս տա կան ու օտար զգալ 
հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյու նում, կոչ են անում իրենց հա րև ան նե րին 
ու բա րե կամ ե րին չհրա ժար վել փախս տա կա նի կար գա վի ճա կից, այ լա
պես նրանք էլ կկորց նեն սո ցի ալտնտե սա կան պայ ման նե րը բա րե լա վե լու 
կամ բնա կա րան ստա նա լու հույ սը:

Կար ծում ենք, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը պետք է ին տեգր ման որո
շա կի քա ղա քա կա նու թյուն մշա կի, որ պես զի ադր բե ջա նա հա յերն, ան կախ 
իրենց սո ցի ա լա կան ու բնա կա րա նա յին կար գա վի ճա կից, օտարված 
չզգան hայաս տա նյան հա սա րա կու թյու նում, վստահ լի նեն, որ ՀՀ քա ղա
քա ցի լի նե լով` չեն կորց նում իրենց իրա վունք ներն ու ար տո նու թյուն նե րը, 
այ լևս իրենց հայ րեն քում փախստակա նի կար գավի ճա կով ապ րե լու ցան

21 ԴԱՆ, «Ար ցախ» հան րա կա ցա րան, 2015 թ.:
22 ԴԱՆ, ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի նա խա րա

րության միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն, Իրի նա Հա կո բյան, 2015 թ.:
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Ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի (1988-1992 թթ.) ին տեգր ումը...

կու թյուն չու նե նան, այլ ինք նա կամ դի մեն ու ստա նան ՀՀ քա ղա քա ցի ու
թյուն և դա իս կա պես լի նի նրանց խնդիր նե րի լուծ ման ու ին տեգր ման 
ավար տը:

ПРО ЦЕСС ИН ТЕГ РА ЦИИ И НА ТУ РАЛ ИЗ АЦИИ АР МЯН, ДЕ ПОР ТИ РО ВАН-
НЫХ ИЗ АЗЕ РБ АЙ ДЖ А НА В 1988–1992 ГО ДАХ

Шу ша ник Ка за рян
Ре зю ме
Вследст вие нап ря жен ных ар мя ноазе рб айд жанс ких от но ше ний, а за тем и 
Ка ра б ахс кой вой ны сот ни ты сяч ар мян бы ли де пор ти ро ва ны из Азе рб айд
жа на в Ар мен ию с 1988 по 1992 гг.

В статье зат ро нут один из са мых важ ных со став ля ющих эле мен тов ин тег
ра ции: про цесс на ту ра ли за цу ии. Сог лас но за ко ну, при ня то му в 1995 го ду, 
на ту ра ли зац ия поз во ля ла бе жен цам стать пол ноп рав ны ми граж да на ми 
дан ной стра ны, со все ми граж данс ки ми пра ва ми и об я зан нос тя ми. В статье 
рас смот ре но, спо собст во вал ли при ня тый за кон про цес су ин тег ра ции бе
жен цев в ар мянс кое об щест во, ка кое со ци аль ное зна че ние он имел для бе
жен цев и ка ким был их со ци аль нооб щест вен ный ста тус.

Для изу че ния дан но го воп ро са бы ли про ве де ны ка чест вен ные ин тервью 
сре ди лиц ар мянс кой на цио наль но сти стар ше 55 лет, де пор ти ро ван ных из 
Азе рб айд жа на в Ар мен ию, про жи ва ющих в об ще жит иях, рас по ло жен ных 
на ули цах Ши рак и Ар цах. Бы ли про ве де ны экс перт ные оп ро сы сре ди спе
ци а ли стов Ми ни стерст ва тер ри то ри аль но го уп рав лен ия и по чрез вы чай
ным си ту ац иям Рес пуб ли ки Ар мен ия и го су дарст вен ной миг ра ци он ной 
служ бы, а так же – сре ди юри стов и спе ци а ли стов из дру гих сфер.

Клю че вые сло ва: бе же нец, ин тег рац ия, граж данст во, пас порт, кон вен ци я.

THE PROCESS OF INTEGRATION AND NATURALIZATION  
OF ARMENIAN REFUGEES FROM AZERBAIJAN (1988  –1992)

Shushanik Ghazaryan
Summary
Because of the tense situation between Armenia and Azerbaijan (1988  –1992), 
followed by the Karabagh war, hundreds of thousands of Armenians were force
fully relocated from Azerbaijan to Armenia.

The one of the most important elements in the process of integration – natural
ization, is discussed. This necessarily implies giving up refugee status with all 
its advantages and disadvantages, and becoming full members of Armenian so
ciety, enjoying the rights and responsibilities specified in the law on citizenship 
adopted in 1995. It is discussed whether the adopted law of naturalization makes 
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easier the process of refugees’ integration into the Armenian society easier, what 
kind of influences it has on the social perceptions of AzerbaijaniArmenians and 
what status they gain.

To study the issues, we have done qualitative surveys with refugees from Baku 
who are up than 55 years old. They live in dormitories, located in Yerevan, on 
the streets of Shirak and Artsakh. We also did expert surveys with lawyers and 
specialists of Ministry of Territorial Administration and Emergency Situations of 
the Republic of Armenia State Migration Service.

Keywords: refugee, integration, citizenship, passport, convention.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

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

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

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

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

и ис кусств
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