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Շու շա նիկ Ղա զա րյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ

ՀՀ-ում ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի  
ին տեգր ման գոր ծըն թա ցում հա յե րե նի իմա ցու թյան խնդի րը

1988-92 թթ. Խորհր դա յին, ապա Հա յաստա նի Հան րա պե տու թյուն Ադր բե ջա նից 
բռնագաղթվածնե րի 81%-ն ապ րել էին Ադր բե ջա նի խո շոր քա ղաք նե րում և նրանց 
70%-ից ավե լին ու նե ցել են բարձ րա գույն և մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն: 
Ադր բե ջա նա հայ փախս տական նե րի զգա լի մա սի հիմ ա կան լե զուն ռու սե րենն 
էր (Պո ղո սյան և Ավա գյան 1998: 38): Այն փախս տա կան նե րը, որոնք ծնվել և մե-
ծա ցել են Ադր բե ջա նում, ռու սերե նը հա մա րում են իրենց մայ րե նի լե զուն (դպրո-
ցա կան, բարձ րա գույն կրթությունը եղել է ռու սե րեն): Հոդ վա ծում անդ րա դառ նում 
եմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ադր բե ջա նա հայ փախս տա կաննե րի 
սո ցի ալ-մշա կու թա յին ին տեգր ման հա մար հա յե րե նի կա րև ո րու թյան խնդրին: 
Քննար կե լու եմ ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի՝ հա յաս տան ցի նե րի հետ 
հա ղոր դակց ման դժվարություն նե րը, լեզ վա կան խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե-
լու ու ղի նե րը, մաս նա վո րա պես, թե ինչ պես են կա րո ղա ցել աշ խա տանք գտնել, 
ինչ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն է տար վել՝ նրանց աջակ ցե լու հա մար: Այս 
խնդրի հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է 1988-92 թթ. Խորհր դա յին, ապա Հա-
յաստա նի Հան րա պե տու թյուն Ադր բե ջա նից բռնա գաղթ ված հայ կա կան ինք նու-
թյամբ փախս տա կան նե րի հետ: Հոդ վա ծում քննար կե լու եմ ին տեգր ման և՛ իրա-
վա կան, և՛ առօ րյա մշա կու թա յին տար բե րակ նե րը: 
Ին տեգ րա ցի ան նա խև ա ռաջ իրա վա կան գոր ծըն թաց է, երբ փախս տա կա նը 
հնա րա վո րու թյուն է ձեռք բե րում օրի նա կան ճա նա պար հով աշ խա տելու, բա րե-
լա վելու սե փա կան կա ցու թյունն ու տնտե սա պես ավե լի քիչ կախ ման մեջ լի նելու 
պե տու թյու նից ու մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի բա րե գոր ծա կան օգ նու-
թյուն նե րից (Crisp 2004): Ին տեգ րու մը նաև սո ցի ա լա կան և մշա կու թա յին գոր-
ծընթաց է, որը հնա րա վորու թյուն է տա լիս փախս տա կան նե րին մաս նակ ցելու 
երկ րի սո ցի ա լա կան կյան քին և ապ րելու առանց վա խի ու խտրա կանու թյան: 
Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է Շի րա կի 2ա, Ար ցա խի փ. 4-րդ նրբանցք 
10/2 հան րա կա ցա րան ներում բնակ վող 55 տա րե կա նից բարձր ադր բե ջա նա հայ 
փախս տական նե րի հետ:
Բա նա լի բա ռեր. փախս տա կան, ադր բե ջա նա հա յեր, ին տեգր ման քա ղա քա
կա նու թյուն, հա յե րեն, բռնա գաղթ, բռնու թյուն, հան րա կա ցա րան, աշ խա տանք, 
խտրա կա նու թյուն:



ՀՀ-ում ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի ին տեգր ման գոր ծըն թա ցը... 153

Shushanik Ghazaryan
Institute of Atchaeology and Ethnography, NAS RA 

shushan11@yahoo.com
The Importance of Armenian Language in the process of integration  

of Armenian refugees from Azerbaijan in Republic of Armenia
The majority (81%) of deported Armenians from Azerbaijan from Azerbaijan in 1988-
92s, used to live in big cities of Azerbaijan and 70% of them had high or vocational 
education. Their basic language is Russian and they accept it as their mother tongue 
(education at school, university etc.). The importance of Armenian language knowledge 
for social-cultural integration in Armenian society of Armenian refugees from Azerbai-
jan is the key discussion in my paper. I will focuse on the communication difficulties 
with locals in Armenia, how they could overcome language issues, how they could find 
work and what kind of policy was organized by authorities to help them overcome 
language issues.
The integration first of all is a legal process, whereby refugees are granted a progres-
sively wider range of rights and entitlements by the host state. Second, local integration 
can be regarded as an economic process. For in acquiring the rights and entitlements 
referred to above, refugees also improve their potential to establish sustainable liveli-
hoods, to attain a growing degree of self-reliance, and to become progressively less reli-
ant on state aid or humanitarian assistance. Integration is also a social process, enabling 
refugees to live among or alongside the host population, without fear of systematic 
discrimination, intimidation or exploitation by the authorities or people of the asylum 
country. 
The research was done in Artcakh and Shirak dormitories of Yerevan. Qualitative and 
deep interviews were done with elder than 55 years old people from Baku. 
Key words: Refugee, integration policy, mother tongue, deportation, violence, dormitory, 
labour, discrimnation. 

Шушаник Газарян
Проблема знания армянского языка в процессе  

интеграции беженцев из Азербайджана в Республике Армения
В статье обсуждается важность армянского языка в процессе социально-куль тур-
ного интегрирования беженцев. Исследование данного вопроса было осуществле-
но в 1988-92 гг. среди беженцев с армянской идентичностью, которые были вы се-
ле ны из Азербаиджана в Советскую, а после – в Республику Армении. Я заключаю, 
что незнание армянского языка являлось препятствием для их социализации и 
интеграции. Они были механическим путем отчуждены от общества, что и сде ла-
ло процесс социализации невозможным, а также стало препятствием для решения 
социально-экономических проблем.



Ադր բե ջա նից հայ փախս տականնե րի հոս քը սկսվեց 1988 թ. սում գա յի թյան 
կո տո րած նե րից հե տո և շա րու նակ վեց մին չև 1992 թ.: Հոդ վա ծում դի տար կում 
եմ, թե ինչ քա ղա քա կա նու թյուն է տար վել այդ տա րի նե րին, որ պես զի Հա յաս-
տան բռնա գաղ թած ադր բե ջա նա հա յե րը սո վո րեն հա յոց լե զուն, և քննար կում 
եմ, թե ինչ պի սի նշա նա կու թյուն է ու նե ցել հա յե րե նի իմա ցու թյան խնդի րը՝ 
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մարդ կանց հե տա գա կյան քը կար գա վո րե լու հա մար: Լեզ վի կա րև ո րու թյունն 
ին տեգր ման գոր ծըն թա ցում ներ կա յաց նե լու հա մար քննու թյան եմ են թար կե լու 
երեք կա րև որ խո չըն դոտ հան դի սա ցող ոլորտ ներ՝ բնա կա րանա յին, սո ցի ալ-
տնտե սա կան դժվա րություններ և գի տու թյան-կրթության հիմ ախն դիրներ:

Խնդիրն ու սում ա սիրե լու հա մար անց կաց րել եմ որա կա կան, խո րաց ված 
հար ցազ րույց ներ Շի րա կի 2ա, Ար ցա խի փ. 4-րդ նրբանցք 10/2 հան րա կա ցա-
րան ներում բնակ վող 55 տա րե կա նից բարձր ադր բե ջա նա հայ փախս տական-
նե րի հետ1: Առօ րյա սո ցի ալ-մշա կու թա յին ին տեգ րու մը և նրա հետ կապ ված 
խնդիր ներն ու սում ա սի րե լու հա մար վեր լու ծել եմ բռնա գաղ թած փախս տա-
կան նե րի անձ նա կան բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը (հմմտ. Eastmond 2007): 
Ին տեգր ման իրա վա կան կողմ ու սում ա սի րե լու հա մար անց կաց րել եմ նաև 
փոր ձա գիտա կան հար ցազ րույց ներ 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 տար բեր մաս նա գետ նե րի հետ (Ղա զա րյան 2015-2016): 

Քննվող պա րա գա յում բռնա գաղ թի են թարկ ված փախս տա կա նու թյան 
կազ մա կեր պու մը բարդ խնդիր է ոչ մի այն և ոչ այն քան մարդ կանց խմբե րի 
տե ղա փոխ ման բուն գոր ծըն թա ցի մասշ տաբ նե րի առու մով, այլ նաև այն պատ-
ճա ռով, որ պա հան ջում է հար ցի խոր իմա ցու թյուն, նա խա պատ րաս տա կան 
հսկա յա ծա վալ աշ խա տանք նե րի իրա կա նա ցում, բարձր մա կար դա կի կազ-
մա կերպ վա ծու թյուն, ինչ պես նաև պե տու թյան կող մից տա րի նե րի քրտնա ջան 
աշ խա տանք ար դեն բնա կու թյան նոր վայ րե րում՝ նո րեկ բնակ չու թյա նը նոր 
բնա կա վայ րի առօ րյա իրո ղու թյուն նե րին ծա նո թաց նե լու հա մար (Մա րու թյան 
2009: 91), ինչ պես նաև զանգ վա ծա յին ներ գաղ թի ժա մա նակ ըն դու նող կող մը 
պար տա վոր վում է բռնա գաղ թած նե րին ապա հո վել կա ցա րա նով, բժշկա կան 
ապա հո վագ րու թյամբ, ու տե լի քով, կազ մա կեր պել ու տրա մադ րել մաս նա գի-
տա կան և լեզ վա կան հմտու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն ներ (Ghazaryan 3), 
չնա յած որ հա յոց պատ մու թյան մեջ հայ փախս տա կան նե րի ըն դուն ման առա-
ջին փոր ձը չէր, և հատ կա պես 1915 թ. ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո հա յե րը բազ-
միցս առնչ վել են փախս տա կա նու թյուն երև ույ թի հետ, փոր ձը ցույց է տվել, որ 
յու րա քան չյուր ժա մա նա կաշր ջա նի փախս տա կան ներն ու նեն իրենց ին տեգր-
ման առանձ նա հատ կու թյուն ներն ու դժվա րու թյուն նե րը (Kharatyan 2008): 

1988-92 թթ. փախս տա կա նու թյան հոս քից հե տո Հա յաս տա նի նորան կախ 
Հան րա պե տու թյու նում չկա յին փախս տա կա նու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե-
տա կան մար մին ներ ու մշակ ված հստակ քա ղա քա կա նու թյուն, որի հա մա-
ձայն պետք էր կազ մա կեր պել, ըն դու նել ու տե ղա վո րել փախս տա կան նե րին: 
Ադր բե ջա նից բռնա գաղ թած փախս տա կան նե րի տե ղա վոր ման և ին տեգր ման 
գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու հա մար 1989 թ. Գյու ղատն տե սու թյան մի նիստ-

1 Վերը նշված հանրակացարաններում փախստականների հիմական տարիքային սահ-
մանը 55-ից բարձր է, հետևաբար՝ հարցազրույցներն անցկացրել եմ այդ տարիքային 
խմբի մարդկանց հետ: 



ՀՀ-ում ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի ին տեգր ման գոր ծըն թա ցը... 155

րու թյան կազ մում ստեղծ վեց Փախս տա կան նե րի ըն դուն ման և տե ղա վոր ման 
վար չու թյուն, ապա Հայ կա կան ԽՍՀ վե րա դար ձող հա յե րի ըն դուն ման և տե-
ղա վոր ման պե տա կան կո մի տեի հիմ քի վրա 1990 թ. դեկ տեմ բե րին ձև ա վոր-
վում է ՀՀ Նա խա րար նե րի խորհր դին առընթեր Փախս տա կան նե րի հար ցե րի 
կո մի տեն (http://www.smsmta.am/?menu_id=68): 

Հա յաս տա նում ՄԱԿ ՓՀԳՀ գրա սե նյա կի ներ կա յա ցու ցիչ Քրիս տո ֆեր 
Բիր վիր թի կար ծի քով ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի ին տեգ րու մը պետք 
է լի ներ ավե լի հեշտ, քա նի որ նրանք ապ րել են Խորհր դա յին Մի ու թյու նում և 
կի սել մեկ ընդ հա նուր խորհր դա յին կեն սա փորձ, սա կայն ադր բե ջա նա հա յե րը 
հան դի պե ցին այն պի սի խո չըն դոտ նե րի, որոնք իս կա պես հիմ ա րար պատ-
ճառ ներ դար ձան՝ լի արժեք ին տեգ րու մը ձա խո ղե լու հա մար (Migration News-
letter 2015): Խորհր դա յին, ապա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն տե ղա փոխ-
ված փախս տա կաննե րի առա ջին կա րև որ խնդի րը բնա կու թյուն հաս տա տելն 
էր: Հա ջորդ խնդիր նե րից էր սո ցի ալ-տնտե սա կան դժվա րու թյուն նե րը հաղ-
թա հա րե լու հա մար աշ խա տանք գտնե լը և իրենց երե խա նե րին բարձ րա գույն 
կրթու թյամբ ապա հո վե լը, որն այ նու հե տև պետք է երաշ խիք լի ներ՝ հա սա րա-
կու թյան մեջ «լավ դիրք»2 զբա ղեց նե լու հա մար: 

Ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի բնա կու թյան, բնա կա րա նա յին 
խնդիր նե րով զբաղ վում էր Փախս տա կան նե րի հար ցե րի կո մի տեն: Հա յաս-
տա նում տի րող ար տա կարգ իրա վի ճա կից ել նե լով (Սպի տա կի երկ րա շար-
ժի հե տև ան քով Հա յաս տա նում կար կես մի լի ոն անօ թև ան մարդ, երկ րի 1/3 
մասն ավեր ված էր)՝ փախս տա կան նե րին տե ղա վո րում էին հան րա կա ցա րան-
նե րում, առող ջա րան նե րում, դպրոց նե րում, այ սինքն՝ հնա րա վոր բո լոր վայ-
րե րում, որը կրե լու էր ժա մա նա կա վոր բնույթ: Սա կայն քսան վեց տա րի անց 
հան րա կա ցա րան նե րում դե ռևս կան Ադր բե ջա նից բռնա գաղ թած ներ, որոնք 
դեռ սպա սում են իրենց բնա կա րա նի հար ցի լուծ մա նը: Նրան ցից 72-ամյա մի 
կին ինձ պատ մեց. 

«Մենք եկանք, սկզբում բնակ վում էինք մեր բա րե կամ ե րի տա նը, բայց 
մշտա պես չէ ինք կա րող ապ րել, վեց ամիս ապ րե լուց հե տո գնա ցինք վար
ձով բնակ վե ցինք, հե տո փախս տա կան նե րի շտա բում գրանց ված էինք, 
1992 թ. սե նյակ տվե ցին էս տեղ, ու մին չև հի մա ապ րում ենք: Ես Երև ա նում 
երկ րորդ ան գամ էի լի նում, այ սինքն՝ քա ղա քը չգի տեի, երբ ասե ցին Չար
բախ թա ղա մա սի հան րա կա ցա րա նում ազատ սե նյակ կա՝ ու րա խա ցա, 
բայց չէի պատ կե րաց նում, որ աշ խար հից էս պես կտրված է: Էն տա րի

2 «Լավ դիրք» ասելով ադրբեջանահայ փախստականները նկատի ունեն ստանալ 
կրթու թյուն, ապա աշխատել համապատասխան մասնագիտությամբ և լինել հարգված 
հասարակության մեջ: Հատկապես 1990-ական թթ. նրանց համար աշխատանք գտնել 
ու ապա հովել ընտանիքի սոցիալական խնդիրները բավականին բարդ էր: Նրանցից 
շա տերը թեև ունեին բարձրագույն կրթություն, սակայն ստիպված աշխատում էին 
հավաքարար, բանվոր և այլն: Նրանք նշում էին, որ արդեն իրենք նվաստացած են 
իրենց զգում և չեն ուզենա նույն ճանապարհով իրենց երեխաները անցնեն: 
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նե րին տրանս պոր տի խնդիր կար, ամեն օր ես չէի կա րող գնալ հաս նել 
քա ղա քի կենտ րոն, հետ դառ նալ, իսկ էս կտրված վայ րում մա լով ո՛չ կա
րո ղա ցա մարդ կանց հետ շփվել, ո՛չ էլ աշ խա տանք գտնել: Հե տո հան րա
կա ցա րան նե րում (հի մա ճիշտ է փոխ վել է, շա տե րը գնա ցել են, շա տե րը 
մա հա ցել) հիմ ա կա նում Բաք վից եկած ներ էին, իրար հետ էինք կի սում 
մեր խնդիր նե րը, իրար երես էինք տես նում, կտրված բո լո րից, դրա հա
մար էլ, հատ կա պես իմ տա րի քի մար դիկ հա յե րեն մին չև հի մա էլ չգի
տե ն» (Ղա զա րյան 2015): 

Ադր բե ջա նի փախս տա կան նե րը բա վա կա նին հա ճախ նաև ար ժա նանում 
էին տե ղա ցի նե րի ոչ բա րե համ բույր վե րա բեր մուն քին, սա էլ իր հեր թին դժվա-
րու թյուն էր առա ջաց նում, որ պես զի տե ղա ցի նե րի հետ շփվեն ու ավե լի հեշ-
տու թյամբ հաղ թա հա րեն լեզ վա կան դժվա րու թյուն նե րը: Հան րա կա ցա րա նում 
բնակ վող փախս տա կան 74-ամյա մի կին իր սե փա կան օրի նա կը ներ կա յաց րեց. 

«Շատ ան գամ է եղել տրանս պոր տում, կամ հա ցի հեր թի կանգ նած ժա
մա նակ, երբ խո սել եմ, սկսել են թարսթարս նա յել, կամ խոսք են նե տել, 
որ շան լեզ վով եմ խո սում: Դե հի մա ինչ կա րող էի անել, եթե իմ լե զուն 
ռու սե րենն էր, իսկ հա յե րե նը ակ ցեն տով էի խո սում»: 

Տե ղա ցի նե րի նման վե րա բեր մուն քը պա տա հա կան չէր, մի դեպ քում այն 
կապ ված էր 1990-ական թթ. սկզբին կա ռա վա րու թյան՝ ընդ դեմ ռու սաց լեզ-
վի որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյան հետ՝ ի նշան Ռու սաս տա նից ան կա խա նա-
լու: Լեզ վի այ սօ րի նակ քա ղա քա կա նու թյու նը պատ ճառ էր դառ նում նե րէթ նիկ 
բազ մա թիվ գժտու թյուն նե րի և մե խա նի կո րեն ուղղ վում էր ընդ դեմ ադր բե ջա-
նա հայ փախս տա կան նե րի, որոնք խո սում էին ռու սե րեն կամ լա վա գույն դեպ-
քում՝ բար բա ռով (Abrahamyan 2005): Մյուս դեպ քում փախս տա կան նե րը սկսում 
են ըն կալ վել որ պես մրցա կից ներ ՀՀ ան կա խու թյու նից հե տո սկիզբ առած 
տնտե սա կան նոր հա րա բե րու թյուն նե րում, նրանք սկսում են զգալ իրենց հա-
սա րա կա կան բեռ լի նե լը՝ մի ա ժա մա նակ գի տակ ցե լով կո րուստ նե րի ծա վա լը և 
կո րուստ նե րը վե րա դարձ նե լու անհ նա րի նու թյու նը: Իսկ փախս տա կաննե րին 
հատ կաց վող օգ նու թյուն նե րը սկսե ցին ըն կալ վել որ պես աղ քա տա ցող բնակ-
չու թյու նից խլվող բա ժին, մի ա ժա մա նակ կտրուկ նվա զե ցին փախս տա կան նե-
րին օգ նե լու հա սա րա կա կան ու ան հա տա կան հնա րա վո րու թյուննե րը (Խա ռա-
տյան 1999: 58-59): Փախս տա կան նե րի սո ցի ա լա կան խտրա կա նու թյան մա սին 
բռնա գաղթ ված զրու ցա կիցս պատ մում էր.

«Մտա ծե ցի, որ Հա յաս տա նում բա րե կամ եր ու նեմ, մի օր մե կի տա նը, 
մե կը կօգ նի, մին չև կտե ղա վոր վենք, բայց արի ու տես, որ մար դիկ փախս
տա կան նե րին չսի րե ցին: Ինձ ասում ա ես եմ սո ված, դու էլ էկել ես իմ 
հացն ես ու տում: Ավե լորդ բեռ էինք, ավե լորդ հոգս: Էտենց շվա րած մա
ցինք, առանց բա րե կա մի, բա րե կամ եր կան, բայց հա շիվ արա, որ չկա ն» 
(Ղա զա րյան 2015: 86-ամյա կին): 
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Այս ամե նից ել նե լով՝ «տե ղա ցի նե րի» ու «նո րեկ նե րի» մի ջև «հա կադ րու-
թյա ն» խնդիրն ան խու սա փե լի էր: Պե տու թյունն այս կամ այն չա փով տե ղյակ 
էր եր կու կող մի խնդիր նե րին, սա կայն խո րու թյամբ հնա րա վոր չէր ամեն ինչ 
վե րա նա յել և եր կու կող մի մի ջև հան դես գալ որ պես կա մուրջ: 

Իր սկզբնա կան դժվա րու թյուն նե րի մա սին պատ մում է Շի րա կի հան րա-
կա ցա րա նում ապ րող 84-ամյա տի կին Ժե նյան3.

«Երբ եկա Հա յաս տան 1989 թ., ար դեն թո շա կի տա րի քում էի, ծա նոթ ներ 
չու նեի, իմ ըն կեր նե րի հետ էի եկել Հա յաս տան, որոնք էլ ինձ նման չէ ին 
հաս կա նում ինչ անել, ին չից սկսել: Ես նավ թար դյու նաբե րու թյան մաս
նա գետ եմ, այս տեղ ինչ աշ խա տանք պի տի գտնեի, մտա ծե ցի աշա կերտ 
կպա հեմ, ռու սե րեն կսո վո րեց նեմ, կամ մա թե մա տի կա կպա րա պեմ: Բայց 
չէ՞ որ հե ղա փո խու թյու նից հե տո ամեն ինչ դար ձավ հա յե րեն, երբ գա լիս 
էին ուղղա կի խնդիր կամ վար ժու թյուն լու ծե լու, ես ասում էի թարգ մա նեք, 
դե նրանց հա մար ավե լի հար մար էր գտնել մե կին, ով լեզ վին տի րա պե
տում է, ու էդ պես էլ գործ չե ղավ: Իմ շրջա պա տի մեջ շա տե րը գնա ցին 
սկսե ցին աշ խա տել հա վա քա րար ներ: Ես չեմ ասում ամոթ է հա վա քա
րար աշ խա տե լը, բայց իմ ֆի զի կա կա նը թույլ չէր տա լիս նման գոր ծով 
զբաղ վե լ» (Ղա զա րյան 2015: 79-ամյա կին):

Լե զուն չի մա նա լու պատ ճա ռով շատ փախս տա կան ներ չէ ին կա րող աշ-
խա տանք գտնել, իսկ հա յոց լե զուն սո վո րե լու հա մար հնա րա վո րու թյուննե րը 
շատ սահ մա նա փակ էին: Նրանց մի մա սը սե նյակ (ինչ պես իրենք են նշում) 
ստա ցան հան րա կա ցա րան նե րում, որոնք գտնվում էին Երև ա նի ծայ րա մա սե-
րում, և տե ղա շարժ վե լու խնդիր կար, իսկ լեզ վի դա սըն թաց ներ կազ մա կերպ-
վում էին բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուննե րում, որոնք գտնվում 
էին քա ղա քի կենտ րո նում: ՀՀ փախս տա կան նե րի հար ցե րով զբաղ վող վար-
չու թյան նախ կին աշ խա տա կից Ս. Հո վա կի մյա նը4 ներ կա յաց րեց, որ լեզ վի 
պե տա կան տես չու թյան հետ մի ա սին բուհերում կազ մա կերպ վում էին դա սըն-
թաց ներ 3-6 ամիս տև ո ղու թյամբ, որը, սա կայն, եր կար չշա րու նակ վեց: Լի նում 
էին նաև կազ մա կերպ չա կան խնդիր ներ, որոնց պատ ճա ռով դա սե րն ան ժամ-
կետ հե տաձգ վում էին: Փախս տա կան նե րից 59-ամյա մի կին օրի նակ բե րեց իր 
սե փա կան փոր ձը.

«Շատ ան գամ պո լի տեխ նի կի պա տու հան նե րին տե սել եմ հայ տա րա րու
թյուն ներ, լեզ վի դա սե րի էին հրա վի րում, գնում գրանց վում էինք ու սպա
սում, այդ պես ես ստիպ ված ինք նու րույն սո վո րե ցի, երի տա սարդ էի, կա
րո ղա ցա հաղ թա հա րել այդ դժվա րու թյու նը» (Ղա զա րյան 2015):

3 Հետազոտությանը մասնակցած տիկին Ժենյան տվել է իր համաձայնությունը` անունը 
հոդվածում հրապարակելու համար:

4 Սամվել Հովակիմյանը նույնպես տվել է իր համաձայնությունը՝ հոդվածում անունը նշե-
լու համար:
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Չնա յած այն հան գա ման քին, որ խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում Ադր-
բե ջա նում բնակ վող հա յե րը կի սում էին մեկ ընդ հա նուր «խորհր դա յին մշա-
կու թա յին իրո ղու թյու ն», բայց այժմ այն դաս տի ա րա կու թյունն ու իրե րի կար-
գա վոր վա ծու թյունն այ լևս չէին գոր ծում նոր իրա կա նու թյան մեջ: Ժա մա նակ 
էր հար կա վոր նոր ար ժե քա յին հա մա կար գին հար մար վե լու, յու րաց նե լու, 
ապա վե րար տադ րե լու հա մար: Խորհր դա յին հա սա րա կու թյան մեջ գրա գի-
տու թյու նը հա մար վում էր բարձր չա փա նիշ, նախ՝ չա փա նիշ էր սկզբնա կան 
տար րա կան կրթու թյու նը, ապա՝ ու թա մյա կրթու թյու նը, և վեր ջա պես 1970–80-
ական թթ. հիմ ա րար ցու ցիչ և չա փա նիշ դար ձավ միջ նա կարգ կրթու թյու նը, 
և «սո վե տա կան ին տե լի գեն ցի ա ն» ձև ա վոր վե լու գոր ծըն թացում ցու ցիչը միջ-
նա կարգ մաս նա գի տա կան և բարձ րա գույն կրթու թյունն էր (Ան տո նյան 2012): 
Կրթու թյու նը նաև երաշ խիք էր աշ խա տանք գտնե լու և հե տա գա սո ցի ա լա կան 
դիրքն ապա հո վե լու հա մար (Арутюнян, Дробижева 1987): Խորհր դա յին Մի ու-
թյու նը բազ մազգ պետու թյուն էր և սո վե տա կան մեկ մի աս նա կան պե տու թյուն 
ստեղ ծե լու հա մար կա րև որ նշա նա կու թյուն ու ներ նաև լե զուն: Խորհր դա յին 
քա ղա քա կա նու թյան հիմ ախն դիրն այն էր, որ պես զի դպրո ցա կան կրթու թյու-
նը, տպագ րու թյու նը, թատ րո նը և այլ ոլորտ նե րում գե րիշ խո ղը լի ներ մեկ լե-
զու՝ ռու սե րենը: Սրա ամե նա մեծ ապա ցույցն այն է, որ ռու սե րենով տպագր ված 
գրքերն ամե նա մեծ թիվն էին կազ մում ողջ ԽՍՀՄ-ում: Հե տև ա բար՝ նշա նա-
կում էր՝ մաս նա գետ դառ նա լու հա մար առա ջին հեր թին պետք էր սո վո րել ռու-
սե րեն (Арутюнян, Дробижева 1987): Ադր բե ջա նում բնակ վող հա յե րը, լի նե լով 
այս հա մա կար գում և են թարկվե լով գոր ծող մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյա-
նը, հա յե րենը պահ պա նում էին որ պես ազ գա յին ար ժեք՝ այն օգ տա գոր ծե լով 
ըն տա նիք նե րում, սա կայն հա սա րա կության մաս նիկ դառ նա լու, իրենց սո ցի-
ա լա կան տեղն ու դիր քը գրա վե լու հա մար նախ՝ սո վո րում էին դպրոց նե րում, 
ապա բարձ րա գույն կամ մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն ստա նում ռու սե-
րենով: Այդ պի սի կեն սա փորձ ու նի 85-ամյա փախս տա կան կի նը.

«Իմ ծնող նե րը տա նը հա յե րեն էին խո սում, բայց դուր սը ես եր բեք հա յե
րեն չեմ խո սել, որով հե տև մեր շփվե լու հի մ ա կան լե զուն եղել է ռու սե
րե նը, նույ նիսկ կա րիք չեմ ու նե ցել ադր բե ջա նե րեն սո վո րե լու, ես հայ եմ, 
բայց իմ մայ րե նի լե զուն հա մա րում եմ ռու սե րե նը, քա նի որ կրթու թյուն 
եմ ստա ցել, ապա աշ խա տել եմ ռու սե րե նով, իմ լեզ վամ տա ծո ղու թյու նը 
ռու սե րեն է: Միշտ լավ աշ խա տանք նե րի եմ եղել Ադր բե ջա նում, բարձ
րա գույն կրթու թյուն դրա հա մար եմ ստա ցել, որ լավ ապ րեմ, բայց եկա 
Հա յաս տան, սո ված չէի նստե լու, լե զու էլ չգի տեի, սկսե ցի պո լիկ լի նի կա
յում հա վա քա րար աշ խա տել: Բժիշկ ներն ինձ շատ լավ էին վե րա բեր վում, 
բայց հա վա քա րա րի տուն գնալգալ, ըն կե րու թյուն ին չի՞ պի տի անե ին, 
ար դյուն քում հի մ ա կա նում շփվում էի հան րա կա ցա րա նի բնա կիչ նե րի 
հետ» (Ղա զա րյան 2015):

Ադր բե ջա նա հա յե րից շա տե րը պատ կե րաց նում էին, որ բռնու թյուն նե րից 
մա զա պուրծ լի նե լուց հե տո իրենց փրկու թյունն ու հե տա գա կյան քը դա սա-
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վոր վե լու է իրենց հայ րե նի քում՝ Հա յաս տա նում, նրանք ու նե նա լու են հա տուկ 
վե րա բեր մունք, ար տո նու թյուն ներ, կարճ ժա մա նա կում կա րո ղա նա լու են վե-
րա կանգ նել իրենց կյան քի բնա կա նոն հու նը: Սա կայն, ինչ պես հրե ա նե րի 
շրջա նում ըն դուն ված է ասել, հայ րե նա դար ձու թյան ֆի զի կա կան և իրա վա-
կան բուն գոր ծըն թա ցը մեկ նար կում է Բեն-Գու րի ո նի ան վան օդա նա վա կա յան 
ժա ման ման պա հից սկսած (Վե րա նյան 2015), նույ նը տե ղի չու նե ցավ ադր բե-
ջա նա հայ փախս տա կան նե րի հետ: Ավե լին, նաև ՀՀ պե տա կան-մշա կու թա-
յին քա ղա քա կա նու թյու նը, որի հիմ քում ըն կած էր ազ գա յին ար ժեք նե րի վեր-
հա նու մը, որն էլ իր հեր թին ավե լի դժվա րաց րեց փախս տա կան նե րի վի ճա կը: 
1993 թ. ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի կող մից ըն դուն վեց լեզ վի մա սին օրենք, որի 
հա մա ձայն՝ ՀՀ պե տա կան լե զուն հա յե րե նը հռչակ վեց, որը սպա սար կե լու էր 
հան րա պե տու թյան կյան քի բո լոր ոլորտ նե րը: Օրեն քի մեջ կա նաև առան ձին 
կետ, որի հա մա ձայն՝ ՀՀ-ն աջակ ցե լու է իր սահ ման նե րից դուրս բնակ վող 
հա յե րի շրջա նում հա յոց լեզ վի պահ պան մա նը և տա րած մա նը, ինչ պես նաև 
ՀՀ տա րած քում երաշ խավո րում է ազ գա յին փոք րա մասնու թյուն նե րի լե զու-
նե րի ազատ գոր ծա ծությու նը (ՀՀ օրենք լեզ վի մա սին 2016): Ինչ պես երև ում 
է, օրեն քի մեջ փախս տա կան նե րին վե րա բերող որևէ կետ չկա, որը կօգ ներ 
նրանց հաղ թա հա րելու լեզ վա կան դժվա րու թյուն նե րը: Փո խա րե նը պե տա-
կան մշա կու թա յին քա ղա քա կա նության մեջ սկսում են հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել արևմ տա հա յե րե նի տա րած մա նը և ավե լի հա ճախ կապ հաս տա տել 
ու հրա վի րել արևմ տա հա յե րե նի ու սու ցիչ նե րի (Ար սե նյան 1991): Եր բեմ շո-
շափ վում էին նրանց լեզ վա կան դժվա րու թյուն նե րը, սա կայն չէ ին առա ջարկ-
վում լու ծում եր.

«Վեր ջին 4 տա րում Կա պան քա ղա քում և շրջան նե րում տե ղա վոր վել են 
շուրջ 500 փախս տա կան երե խա ներ, նրանց ծնող նե րը տագ նա պում էին 
այն մտքից, թե ինչ պես կա րող էին սո վո րել հա յե րեն, եթե նույ նիսկ տա
ռա ճա նաչ չէ ին: Վեր ջերս ու սում ա սի րու թյուն նե րից պարզ վեց, որ տար
րա կան եռամ յա ու սուց ման դա սա րանում հիմ ա կա նում հաղ թա հար վել 
են նախ նա կան դժվա րու թյուն նե րը: Իսկ բարձր դա սա րան նե րում, հատ
կա պես 5, 6, 8, կան դժվա րու թյուն ներ և դրա հիմ ա կան պատ ճառ նե րից 
մե կը մատ չե լի ձեռ նարկ նե րի, հա մա պա տաս խան մի ջա վայ րի, օժան դակ 
գրա կա նու թյան, հա մա պա տաս խան ծրագ րե րի բա ցա կա յությունն է» 
(Շա լունց 1992):

Դպրո ցա կան երե խա նե րի դժվա րու թյուն ները հաղ թա հարե լու, տա ռա-
ճանաչ դառ նա լու խնդի րը եր բեմ քննարկ վում էր, սա կայն ինչ պես պետք է 
կա րո ղանա յին մե ծա հա սակ նե րը սո ցի ալ-տնտե սա կան խնդիր նե րի հետ մի ա-
սին հաղ թա հա րել լեզ վա կան դժվա րու թյուն նե րը, այն չէր դի տարկ վում որ պես 
լուրջ խնդիր, սա կայն լե զու չի մա նա լու պատ ճա ռով այդ նույն մե ծա հա սակ-
նե րը չէ ին կա րո ղա նում լու ծել իրենց աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հար ցե րը: 
55-ամյա կի նը նշում է.
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«Նոր Նոր քում ծե րա նոց կար, սո ցի ա լա կան աշ խա տող եմ եղել, հե տո 
հղի ա ցա ու դուրս էկա աշ խա տան քից: Դրա նից հե տո աշ խա տանք չկա
րո ղա ցա գտնել, քա նի որ ռու սա խոս եմ: Երբ տղաս գնաց դպրոց, իրա 
հետ տա ռե րը սո վո րել եմ, հի մա կար դալ, գրել գի տե մ» (Ղա զա րյան 2015): 

Այս պի սով, լե զու չի մա նա լը խո չըն դոտ է հան դի սա ցել ադր բե ջա նա հա յե-
րի սո ցի ա լականաց ման ու ին տեգր ման գոր ծըն թա ցը կազմակերպե լու հա մար: 
Նրանք մե խա նի կո րեն մե կու սաց վել են հա սա րակությու նից, որը դժվա րաց րել 
է, եր բեմ անհ նա րին դարձ րել սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը, ապա խո-
չըն դոտ դար ձել սո ցի ալ-տնտե սա կան խնդիր նե րը հաղ թա հարե լու ճա նա պար-
հին: Ադր բե ջա նից բռնագաղթվածնե րի 81%-ը ապ րել են Ադր բե ջա նի խո շոր 
քա ղաքնե րում և նրանց 70%-ից ավե լին ու նե ին բարձ րա գույն և մի ջին մաս-
նա գի տա կան կրթու թյուն (Պո ղո սյան և Ավա գյան 1998), լի նե լով խորհր դա յին 
ժա մա նա կաշր ջա նի ար ժե քա յին հա մա կար գի կրող ներ, նրան ցից շա տերը ու-
նե նա լով բարձ րա գույն կրթու թյուն, չէ ին հա մա կերպ վում կա տա րել ոչ իրենց 
կրթու թյա նը հա մա պա տաս խան աշ խա տանք, կամ աշ խա տում էին, բայց՝ հա-
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