


ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶ ԳԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒՏ

ՄԻՀ ՐԱՆ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ
ԳԱ ՅԱ ՆԵ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ

ԼԻ ԼԻԹ ՄՆԱ ՑԱ ԿԱ ՆՅԱՆ
ՆԱ ՐԵ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

ՀԵՏ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՅԻՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԲՆԱԿ ՉՈՒ ԹՅԱՆ 
 ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ.  

ՑԱՆ ՑԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ Ա ՅԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԸ

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ ՀՐԱ ՏԱ ՐԱԿ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ 
ԵՐԵ ՎԱՆ 2022



ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАН РА

МИГРАН ГАЛСТЯН
ГАЯНЕ АКОПЯН

ЛИЛИТ МНАЦАКАНЯН
НАРЕ ГАЛСТЯН

ПРОБЛЕМА ЭМИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ 
АРМЕНИИ В КОНТЕКСТЕ СЕТЕВОЙ МИГРАЦИИ

_______________________________

INSTITUTE OF ARCHEOLOGY AND ETHNOGRAPHY OF NAS RA

MIHRAN GALSTYAN
GAYANE HAKOBYAN

LILIT MNATSAKANYAN
NARE GALSTYAN

THE EMIGRATION PROBLEM  
OF POST-SOVIET ARMENIA’S POPULATION.  

THE NETWORK MIGRATION CONTEXT

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
PUBLISHING HOUSE OF THE INSTITUTE OF ARCHEOLOGY AND ETHNOGRAPHY 

ЕРЕВАН 2022 YEREVAN



Տպագր վում է ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան  
ինս տի տու տի գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ
Հե տա զո տու թյու նը կա տար վել է ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա կան 
աջակ ցու թյամբ (թե մա յի ծած կա գիր՝ 20TTSH–040):
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке 
РА (Научный проект № 20TTSH–040).
This work was supported by the Science Committee of RA (Research project  
№ 20TTSH–040).

Նա խագ ծի ղե կա վար՝ պ. գ. դ. Մ. Վ. Գալս տյան

Պա տաս խա նա տու խմբա գիր՝ պ. գ. դ. Մ. Վ. Գալս տյան

Գրա խոս ներ՝ պ. գ. դ. Ռ. Ս. Կա րա պե տյան, պ. գ. դ. Ս. Ս. Մկրտչյան

Գալս տյան Մ. Վ., Հա կո բյան Գ. Լ., Մնա ցա կա նյան Լ. Ռ., Գալս տյան Ն. Մ., 
Հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ար տա գաղ թի հիմ ախն դի
րը. ցան ցա յին միգ րա ցի ա յի հա մա տեքս տը // ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և 
ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ. — Եր.: ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատ., 2022, 178էջ:

Գրքում վեր հան վում են հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ար տա
 գաղ թի հիմ ախն դիր նե րը. հա մա կող մա նի ո րեն վեր լուծ վում է ցան ցա յին 
միգ  րա ցի ա յի դե րը ար տա գաղ թի հոս քե րի ձև ա վոր ման, ընդ լայն ման, նրանց 
տե ղա փոխ ման ծախ սե րի և ռիս կե րի նվա զեց ման, ար տերկ րում աջակ ցու
թյան, վստա հե լի ու թյան, սո ցի ա լա կան կա պի տա լի, ադապ տա ցի ա յի և միգ
րանտ նե րի՝ հան րա պե տու թյու նում մա ցած ըն տա նիք նե րի հա մար որ պես 
կա րև որ հոգե բա նա կան գոր ծո նի հա մա տեքս տում: Աշ խա տու թյու նը կա րող է 
հե տաքրքրել միգ րա ցի ա յի խնդիր նե րով զբաղ վող հա սա րա կա կան և հու մա
նի տար ոլոր տի մաս նա գետ նե րին, այդ հար ցում պե տա կան քա ղա քա կա նու
թյուն մշա կող նե րի և ըն թեր ցող նե րի լայն շրջա նա կին:

ISBN 978-9939-886-33-6
 ©  Գալս տյան Մ. Վ., 2022
 ©  Հա կո բյան Գ. Լ., 2022
 ©  Մնա ցա կա նյան Լ. Ռ., 2022
 ©  Գալս տյան Ն. Մ., 2022



— 4 —

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Նա խա բան 7

ԱՌԱ ՋԻՆ ԳԼՈՒԽ 
Մ. Վ. Գալս տյան
ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԱԾ ՆԵ ՐԻ ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԸ 14
1.2. Ար տա գաղ թած նե րի մաս նա գի տա կան նկա րա գի րը 15
1.3. Ար տա գաղ թած նե րի ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը 17

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 
Մ. Վ. Գալս տյան
ՍՓՅՈՒՌ ՔԻ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ ՈՆ ՑԱՆ ՑԻ ԴԵ ՐԸ  
ԵՎ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻՑ ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԻ  
ՈՒՂ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԸՆՏ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑՈՒՄ 23
2.1. Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը 23
2.2. Ար տա գաղ թող նե րի որո շում ե րի կա յաց ման վրա  

սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցի ու նե ցած դե րը 28
2.3. Սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցի ազ դե ցու թյու նը Հա յաս տա նից  

ար տա գաղ թի ուղ ղու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում 34

ԵՐ ՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 
Ն. Մ. Գալս տյան
ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ ԱՌ ՋԵՎ ԾԱ ՌԱ ՑԱԾ ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ  
ԵՎ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ ՈՆ ՑԱՆ ՑԻ ԱՋԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ  
ՁԵ ՎԵ ՐԸ ԱՐ ՏԵՐԿ ՐՈՒՄ 43
3.1. Միգ րանտ նե րի առ ջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը 43
3.2. Սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցի դե րը ար տերկ րում  

միգ րանտ նե րի աջակ ցու թյան հար ցում 47

ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 
Գ. Լ. Հա կո բյան
ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԱԾ ՆԵ ՐԻ ԶԲԱՂ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅԱՆ  
ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ԱՐ ՏԵՐԿ ՐՈՒՄ 57
4.1. Ար տա գաղ թած նե րի զբաղ վա ծու թյան  

կար գա վի ճա կը և ոլորտ նե րը 57
4.2. Ար տա գաղ թած նե րի իրա վա կան կար գա վի ճա կը 61



— 5 —

ՀԻՆ ԳԵ ՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 
Գ. Լ. Հա կո բյան
ՑԱՆ ՑԸ ԵՎ ԱՐ ՏԵՐԿ ՐՈՒՄ ՄԻԳ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ  
ԱԴԱՊ ՏԱ ՑԻ Ա ՅԻ ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ 64

5.1. Սփյուռ քի հա մայն քա յին կա ռույց նե րի  
և նոր միգ րանտ նե րի փո խառն չու թյուն նե րը 64

5.2. Նոր միգ րանտ նե րի սո ցի ալմշա կու թա յին կյան քը  
և ցան ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րը 73

ՎԵ ՑԵ ՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
Գ. Լ. Հա կո բյան
ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ ՈՆ ՑԱՆ ՑԸ ԵՎ ՆՈՐ ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԻ  
ՀԱ ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻՑ 79
6.1. Նոր ար տա գաղ թի հա վա նա կա նու թյու նը.  

ուղ ղու թյուն ներ և գոր ծոն ներ 79
6.2. Ար տա գաղ թի մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի  

սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րը 86

ՅՈ ԹԵ ՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 
Գ. Լ. Հա կո բյան, Ն. Մ. Գալս տյան
ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԱԾ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՊԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ  
ԵՎ ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔՈՒՄ ԲՆԱԿ ՎՈՂ ՀԱ ՐԱ ԶԱՏ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ 90

7.1. Հա յաս տա նի հետ կապ վա ծու թյան ձև երն  
ար տա գաղ թած նե րի շրջա նում 90

7.2. Ար տա գաղ թած նե րի սե փա կա նու թյու նը Հա յաս տա նում 96
7.3. Հա յաս տան հնա րա վոր վե րա դար ձի մա սին կար ծիք նե րը 97

ՈՒ ԹԵ ՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 
Լ. Ռ. Մնա ցա կա նյան
ԷԹ ՆԻԿ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՑԱՆ ՑԻ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՄԻԳ ՐԱՆ ՏԻ՝ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ  
ԲՆԱԿ ՎՈՂ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ԱՆ ԴԱՄ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ 103

8.1. Էթ նիկ սո ցի ա լա կան ցան ցը՝ որ պես ար տա գաղ թը  
պայ մա նա վո րող և ըն դու նող երկ րում ին տեգր մանն  
օգ նող գոր ծոն 108



— 6 —

8.2. Միգ րա ցի ոն ցան ցի դե րը հա մայն քա յին կյան քում.  
ինք նու թյան խնդիր նե րը 113

8.3. Սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցի հան դեպ  
վե րա բեր մուն քը՝ ըստ ազգակցական կա պի բնույ թի 120

8.4. Ցան ցը ար տա գաղ թի մա սին  
տրավ մա տիկ հի շո ղու թյան հա մա տեքս տում 122

Մ. Վ. Գալս տյան
ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ 126

ПРОБ ЛЕ МА ЭМИГ РА ЦИИ НА СЕ ЛЕ НИЯ ПОСТ СО ВЕТС КОЙ АР МЕ НИИ  
В КОН ТЕК СТЕ СЕ ТЕ ВОЙ МИГ РА ЦИИ: РЕ ЗЮ МЕ 138

THE EMIGRATION PROBLEM OF POSTSOVIET ARMENIA’S  
POPULATION. THE NETWORK MIGRATION CONTEXT: SUMMARY 149

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 158

ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 161
Քանակական հարց ման հար ցա շար 161
Փոր ձա գի տա կան հարց ման ու ղե ցույց 175
Ար տա գաղ թի հո գե բա նա կան հիմ ախն դիր նե րի  
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման ու ղե ցույց 176
Ըն տա նի քում ար տա գաղ թի տոհ մա ծա ռի կա ռուց ման հար ցա շար 177



— 7 —

Նախաբան
Հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նի բնակ չու թյան շա րու նա կա կան ար
 տա գաղ թը անվ տան գու թյան, սո ցի ալտնտե սա կան, ժո ղովր դա
գրա կան և էթ նոմ շա կու թա յին հե տև անք նե րի առու մով հան րա պե
տու թյան առ ջև ծա ռա ցած կա րև որ հիմ ախն դիր նե րից է: Այն Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հե տա գա հե ռան կա րա յին զար գաց
ման և կան խա տես ման առու մով կա րիք ու նի խոր և հա մա կող մա
նի վեր լու ծու թյան: Այդ առն չու թյամբ Հա յաս տա նում անց կաց ված 
բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րում միգ րա ցի ա յի գլխա վոր պատ
ճառ վեր ջին հաշ վով հա մար վել է տնտե սա կա նը, հան րա պե տու
թյու նում գո յու թյուն ու նե ցող վա նող (գոր ծազր կու թյու նը, եկա մուտ
նե րի ցածր մա կար դա կը, աղ քա տու թյու նը և այլն) և միգ րա ցի ա յի 
նպա տա կա կետ երկր նե րում ձգող (աշ խա տանք գտնե լը, եկա մուտ
նե րի բարձր մա կար դա կը, անվ տան գու թյու նը, աշ խա տա շու կա
յում մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նը և այլն) գոր ծոն նե րը, 
որոնք նպաս տում են ար տա գաղ թի դրդա պատ ճառ նե րի ձև ա վոր
մա նը: Այդ հա մա տեքս տում Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ար տա քին 
տե ղա շար ժե րի օրի նա չա փու թյուն նե րի, մե խա նիզմ ե րի բա ցա
հայտ ման նպա տա կով գրքում հա մա կող մա նի ո րեն վեր լուծ վել է 
ցան ցա յին միգ րա ցի ա յի դե րը Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի հոս քե
րի ձև ա վոր ման հար ցում: Այս տեղ միգ րա ցի ոն ցան ցը դի տարկ վել 
է որ պես միգ րա ցի ա յի վստա հու թյան և սո ցի ա լա կան փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի կա րև որ մի ջոց, որը միգ րան տի ծագ ման և նոր 
բնա կու թյան վայ րի մի ջև ապա հո վում է աջակ ցու թյուն, սո ցի ա լա
կան կա պի տա լի և նյու թա կան մի ջոց նե րի փո խա նա կում: Միգ րա
ցի ա յի գոր ծըն թա ցը թե թև աց նե լու առու մով ար տերկ րում նույ նէթ
նիկ, տա րած քա յին խմբի ան դամ ե րը մի մյանց տրա մադ րում են 
որո շա կի ռե սուրս ներ: Ել նե լով վե րոն շյալ հան գա ման քից՝ Հա յաս
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տա նից ար տա գաղ թող նե րը հակ ված են ընտ րել այն երկր նե րը, 
որ տեղ ու նեն ար դեն իսկ ձև ա վոր ված ազ գա կից նե րի, բա րե կամ
նե րի, ըն կեր նե րի ցանց: Աշ խա տու թյու նում քննարկ վում է, թե նոր 
միգ րանտ ներն ինչ պես են միգ րա ցի ոն ցան ցի մի ջո ցով ար տերկ
րում կա ռու ցակ ցում նոր հա րա բե րու թյուն ներ և մուտք գոր ծում 
ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ ինս տի տու ցի ո նալ կա ռույց ներ: Վեր լուծ վում է 
նաև, թե ավե լի վաղ մեկ նած ազ գա կան նե րի և բա րե կամ ե րի սո
ցի ա լա կան կա պե րը նոր ար տա գաղ թած նե րի հա մար ինչ օգ նու
թյուն և գի տե լիք են ապա հո վում, ինչ հնա րա վո րու թյուն ներ են ըն
ձեռ վում զբաղ վա ծու թյան և այլ հար ցե րի լուծ ման առու մով:

Առա ջադր ված տե սա կան մո տե ցում ե րի շրջա նակ նե րում գրքում 
հա մա կող մա նի ո րեն վեր լուծ վել է Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ար
տա գաղ թի հիմ ախն դի րը՝ սփյուռ քի ցան ցա յին միգ րա ցի ա յի (այ
սու հետ՝ նաև ցանց) հա մա տեքս տում. ըստ այդմ էլ առա ջարկ վել 
են գոր ծըն թա ցի հե տա գա կար գա վոր ման նոր մո տե ցում եր: 
Մաս նա վո րա պես, ու սում ա սիր վել և վեր լուծ վել են հե տև յալ հիմ
նախն դիր նե րը.

1. ցան ցի մի ջո ցով ար տա գաղ թած նե րի սե ռա տա րի քա յին կազ մի, 
սո ցի ալու նեց ված քա յին վի ճա կի, կրթա կանմաս նա գի տա կան 
նե րու ժի բա ցա հայ տում.

2. Հա յաս տա նից ար տա գաղ թե լու որոշ ման կա յաց ման վրա 
սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցի ու նե ցած դե րը և ազ դե ցու թյու նը 
Հա յաս տա նից բնակ չու թյան հոս քե րի ձև ա վոր ման, ընդ լայն
ման և ուղ ղու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում.

3. ցան ցի դե րը միգ րանտ նե րի տե ղա փոխ ման ծախ սե րի կրճատ
ման, նրանց առ ջև ծա ռա ցած ռիս կե րի նվա զեց ման, աջակ ցու
թյան, վստա հե լի ու թյան և այլ հար ցե րում.

4. ցան ցը և ար տերկ րում միգ րանտ նե րի ադապ տա ցի ա յի խնդիր
նե րը.

5. ար տա գաղ թած նե րի կա պե րը և հա րա բե րու թյուն նե րը Հա յաս
տա նում բնակ վող ըն տա նիք նե րի հետ.
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6. նոր ար տա գաղ թի հա վա նա կա նու թյու նը սփյուռ քի միգ րա ցի ոն 
ցան ցի ազ դե ցու թյամբ.

7. Հա յաս տան հնա րա վոր վե րա դար ձի պատ ճառ նե րը:

Այդ հիմ ախն դիր նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով 2021 թ. Հա յաս
տա նի բո լոր մար զե րի քսան քա ղա քա յին, երե սու նյոթ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում և Երև ան քա ղա քում հար ցա թեր թա յին հարց ման 
մի ջո ցով 639 ըն տա նիք նե րի մա սին հա վաք վել է տե ղե կատ վու թյուն, 
որոնց ան դամ ե րից 1259ը ար տա գաղ թել և մշտա կան բնա կու թյուն 
է հաս տա տել ար տերկ րում: Քա նա կա կան հե տա զո տու թյան ընտ
րան քա յին հա մախմ բու թյան ծա վա լը հաշ վարկ վել է հա տուկ վի ճա
կագ րա կան բա նա ձև ով, և, որ պես գլխա վոր հա մախմ բու թյուն, դի
տարկ վել է ՀՀ տնա յին տնտե սու թյուն նե րի քա նա կը (ըստ 2011 թ. 
մար դա հա մա րի տվյալ նե րի՝ այն կազ մում է 763 584): Ընտ րան քա
յին հա մախմ բու թյու նը հաշ վարկ վել է 99% վստա հու թյան մի ջա կայ
քում ՞5% սխա լի մե ծու թյան սահ ման նե րում: Կի րառ վել է բազ մաս
տի ճան շեր տա վոր ված տա րա ծա կան ընտ րան քի մե թո դը: Առա ջին 
փու լում շեր տա վո րու մը կա տար վել է ըստ մայ րա քա ղա քի և մար զե
րի, ապա՝ ըստ Երև ա նի հա մայնք նե րի, մար զա յին քա ղաք նե րի և 
գյու ղա կան հա մայնք նե րի՝ տնա յին տնտե սու թյուն նե րի թվի հա մա
մաս նու թյամբ: Երկ րորդ փու լում ընտր վել են տնա յին տնտե սու
թյուն նե րը՝ պա տա հա կան քայ լի ըն թա ցա կար գով: Յու րա քան չյուր 
բնա կա վայ րում ընտ րան քի հա մա մաս նու թյամբ հաշ վարկ վել է եր
թու ղի նե րի քա նակ: Ամեն եր թու ղում՝ վեց տնա յին տնտե սու թյուն, 
իսկ սկզբնա կե տերն ընտր վել են հաս ցե նե րի բա զա յից հա մա կարգ
ված հա վա նա կա նու թյան մե թո դով: Թի րա խա յին են հա մար վել այն 
տնա յին տնտե սու թյուն նե րը, որ տեղ եղել են ար տա գաղ թած ան
դամ եր: Յու րա քան չյուր հա ջորդ տնա յին տնտե սու թյան ընտ րու
թյան քայ լը երեքն է: Եր րորդ փու լը հարց վո ղի ընտ րու թյունն է. 
հարց մա նը մաս նակ ցել են ըն տա նի քի ան դամ ե րի ար տա գաղ թի 
պատ մու թյա նը լա վա տե ղյակ ան ձինք: Մեկ տնա յին տնտե սու թյու
նում լրաց վել է այն քան հար ցա թերթ, ինչ քան տվյալ տնա յին տնտե
սու թյու նից ար տա գաղ թած ըն տա նիք նե րի թիվն է:
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Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ներ են անց կաց վել տար բեր մաս
նա գետ նե րի և գե րա տես չու թյուն նե րի շրջա նում, մաս նա վո րա պես, 
ՀՀ ԱԺ կրթու թյան, գի տու թյան, մշա կույ թի և սպոր տի հար ցե րի 
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի, ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և են
թա կա ռուց վածք ներ նա խա րա րու թյան Միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան 
(այ սու հետ՝ ՏԿԵՆ Միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյուն), Սփյուռ քի գոր ծե րի 
հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի, մարզ պե տա րան նե րի հա մա պա
տաս խան վար չու թյան, ժո ղովր դա գիր նե րի, վի ճա կա գիր նե րի, 
սփյուռ քա գետ նե րի, տնտե սա գետ նե րի հետ: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
հարց մա նը մաս նակ ցել է քսա նի նը փոր ձա գետ:

Ծրագ րի հո գե բա նը միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րում անց կաց
րել է 60 զրույց (20ը՝ Երև ա նում, 40ը՝ տար բեր մար զե րում), որին 
զու գակց վել են մաս նակ ցա յին դի տարկ ման մե թո դը և ըն տա նի քի 
տոհ մա ծա ռի վե րա կա ռուց ման մո տե ցու մը:

Կի րառ վել է նաև փաս տաթղ թե րի վեր լու ծու թյան մե թո դը, որի շրջա
նակ նե րում վեր լուծ վել են ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեի հրա տա
րա կած միգ րա ցի ա յի տվյալ նե րը, ար տա գաղ թի վե րա բե րյալ գի
տա կան, մա մու լա յին և այլ կար գի տպա գիր նյու թե րը, միգ րա ցի ա յի 
վե րա բե րյալ ՀՀում ըն դուն ված իրա վա կան փաս տաթղ թե րը և 
այլն:

Գրքում առաջ քաշ ված տե սա կետ նե րը կա րող են նպաս տել Հա
յաս տա նից միգ րա ցի ա յի հե տա գա կա ռա վար ման հար ցում նոր 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ մա նը:

Ծրագ րի իրա կա նաց մա նը մաս նակ ցել են ազ գագ րու թյան, սո ցի ո
լո գի ա յի, հո գե բա նու թյան, սփյուռ քի ու սում ա սի րու թյուն նե րի 
ոլոր տի փոր ձա ռու մաս նա գետ ներ:

Սույն գրքի հե ղի նակ ներն են էթ նո սո ցի ո լոգ, պատ մա կան գի տու
թյուն նե րի դոկ տոր, հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու
տի էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բաժ նի վա րիչ Մ. Վ. Գալս տյա նը, էթ նո սո
ցի ո լոգ, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու Գ. Լ. Հա կո բյա
նը, կլի նի կա կան հո գե բան, հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ
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նա ծու Լ. Ռ. Մնա ցա կա նյա նը և սո ցի ո լոգ, սո ցի ո լո գի ա կան գի տու
թյուն նե րի թեկ նա ծու Ն. Մ. Գալս տյա նը:

Գրքի հե ղի նակ ներն իրենց շնոր հա կա լու թյունն են հայտ նում գի
տա կան թե մա յի գոր ծըն կե րո ջը՝ ԱՄՆի Լոս Ան ջե լե սի Կա լի ֆոռ
նի ա յի հա մալ սա րա նի սո ցի ո լո գի ա յի ամ բի ո նի և Մի ջազ գա յին 
ինս տի տու տի պրո ֆե սոր Վ. Աղա ջա նյա նին՝ հե տա զո տու թյան մե
թո դա բա նու թյան և հար ցա թեր թե րի մշակ ման, Հա յաս տա նի մար
զե րում էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան մաս նակ ցու թյան, 
վի ճա կագ րա կան բա զա յի ամ բող ջա կա նաց ման և ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյան հար ցում ար ժե քա վոր խորհր դատ վու թյան հա մար:
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ԱՌԱՋԻՆԳԼՈՒԽ

ԱՐՏԱԳԱՂԹԱԾՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ

ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
1.1. Ար տա գաղ թած նե րի տա րի քա-սե ռա յին կազ մը  

և կրթա կան բնու թա գի րը
Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ Հա յաս տա նից ար տա գաղ թած
նե րի մե ծա մաս նու թյունն ակ տիվ աշ խա տու նակ տա րի քում է. 
նրանց 34,9%ը պատ կա նում է երի տա սարդ (1835 տ.), իսկ 39,4%ը՝ 
3650 տ. տա րի քա յին խմբե րին: Այդ հան գա ման քը, ըստ հե տա զո
տող նե րի, իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն է թող նում Հա յաս տա
նի բնակ չու թյան սե ռա տա րի քա յին կազ մի հա մա մաս նու թյան խա
թար ման և ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վատ թա րաց ման 
վրա1:

Աղյուսակ1.
Արտագաղթածներիտարիքայինկազմը(%)

Տա րի քը %

18-35 34,9

36-50 39,4

51-62 18,0

63 և բարձր 7,7

Ըն դա մե նը 100,0

Տա րի քա յին ցու ցա նի շը հա մադ րե լով ար տա գաղ թի երկր նե րի 
հետ՝ կա րող ենք նշել, որ նրանց 64,9%ը մշտա կան բնա կու թյան է 

1 ՀՀ  միգրացիոն իրավիճակի գնահատում՝  ընտրանքային հետազոտության 
մի ջոցով, Հայռուսական (սլավոնական) համալսարան, Եր., 2013, http://files4.
webydo.com/45/452723/UploadedFiles/7926b38253f641288dbbcacc8e6a8ff9.pdf 
(հասանելի է՝ 06.07.2022):
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մեկ նել Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, 19,0ը՝ եվ րո պա կան երկր ներ, 
9,4%ը՝ ԱՄՆ և Կա նա դա, 3,9 %ը՝ ԱՊՀ երկր ներ, իսկ 2,9%ը՝ այլ 
երկր ներ (աղ. 2): Այս պի սով, բեր ված ցու ցա նիշ նե րից կա րող ենք 
եզ րա կաց նել, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը շա րու նա կում է 
մալ Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի հիմ ա կան նպա տա կա կետ եր
կիր: Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ Հա յաս տա նից միգ րանտ
նե րի տա րի քա յին այդ կազ մի և մեկն ման նա խընտ րե լի երկր նե րի 
մա սին փաս տում են նաև Հա յաս տա նում անց կաց րած այլ հե տա
զո տու թյան ար դյունք ներ2:

Աղյուսակ2.
Արտագաղթածներիբաշխումնըստտարիքիևերկրների(%)

Ար տա գաղ թի  
եր կի րը 

Ար տա գաղ թած նե րի տա րի քը
Ըն դա մե նը

18-35 36-50 51-62 63 և 
բարձր

Ռու սաս տան 23,2 26,1 12,6 2,9 64,9

ԱՊՀ երկր ներ 0,7 1,7 0,9 0,6 3,9

Եվ րո պա կան երկր ներ 6,6 7,7 2,5 2,1 19,0

ԱՄՆ և Կա նա դա 3,0 3,0 1,5 1,8 9,4

Այլ երկր ներ 1,4 0,9 0,5 0,2 2,9

Ըն դա մե նը 34,9 39,4 18,0 7,7 100,0

Ըստ սե ռի ցու ցա նի շի՝ ար տա գաղ թած նե րի կազ մում տղա մար դիկ 
գե րակշ ռում են՝ 51,8%, իսկ կա նայք կազ մել են 48,2%: Ար տա գաղ թի 
նպա տա կա կետ երկ րի հար ցում թե՛ տղա մար դիկ, թե՛ կա նայք նա
խա պատ վու թյու նը տվել են ՌԴին, որը, ըստ հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րի, հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել է 34,9% և 30,0%: 
Ըստ աղյու սակ 3ի՝ մյուս երկր ներ մեկ նած նե րի տե սա կա րար 
կշռում (բա ցա ռու թյամբ նաև ԱՊՀ երկր նե րի) կա նանց թի վը մի 
փոքր ավե լի է:

2 Միգրացիոն պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թ., https: //
www.armstat.am/file/article/migration_profile_arm__2019_2.pdf (հասանելի է՝ 
11.05.2022)։
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Աղյուսակ3.
Արտագաղթածներիբաշխումը՝ըստսեռիևերկրների(%)

Ար տա գաղ թի եր կի րը
Ար տա գաղ թած նե րի սե ռը

Ըն դա մե նը
Արա կան Իգա կան

Ռու սաս տան 34,9 30,0 64,9

ԱՊՀ երկր ներ 2,1 1,8 3,9

Եվ րո պա կան երկր ներ 9,1 9,8 19,0

ԱՄՆ և Կա նա դա 4,4 5,0 9,4

Այլ երկր ներ 1,4 1,5 2,9

Ըն դա մե նը 51,8 48,2 100,0

 Ար տա գաղ թի բա ցա սա կան հե տև անք նե րից է նաև Հա յաս տա նից 
«ու ղեղ նե րի ար տա հոս քը». այդ են վկա յում նաև մեր հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րը: Ար տա գաղ թած նե րի կազ մում բարձ րա գույն 
կրթու թյուն ու նի 39,5%ը: Նրանց 21,7%ը բնա կու թյան է մեկ նել 
ՌԴ, 10,2%ը՝ եվ րո պա կան երկր ներ, 5,6%ը՝ ԱՄՆ և Կա նա դա, 
իսկ մա ցա ծը՝ ԱՊՀ և այլ երկր ներ: Ար տա գաղ թած նե րի 37,0%ն 
ու ներ միջ նա կարգ և ցածր, իսկ 23,5%ը՝ մի ջին մաս նա գի տա կան 
կրթու թյուն (աղ. 4): Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
նույն պես փաս տում են բարձ րա գույն և մի ջին մաս նա գի տա կան 
կրթու թյուն ու նե ցող մարդ կանց շրջա նում գոր ծազր կու թյան հա մե
մա տա բար բարձր ցու ցա նիշ նե րի մա սին, որը նույն պես խթա նել է 
ար տա գաղ թը: Ըստ 2021թ. ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեի հրա
տա րա կած տվյալ նե րի՝ կրթա կան ցու ցա նիշ նե րով պաշ տո նա պես 
գրանց ված գոր ծա զուրկ նե րի (61320 մարդ) 13%ն ու նե ցել է բարձ
րա գույն և հետ բու հա կան, 23%ը՝ մի ջին մաս նա գի տա կան նա խա
մաս նա գի տա կան/ար հես տա գոր ծա կան կրթու թյուն3:

3 Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2021 թ.,  ՀՀ  վիճակագրական կոմիտե,

 https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2447 (հասանելի է՝ 12.05.2022):
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Աղյուսակ4.
Արտագաղթածներիբաշխումը՝ըստկրթությանևերկրների(%)

Ար տա գաղ թի  
երկր նե րը 

Ար տա գաղ թած նե րի կրթու թյու նը

Ըն դա մե նըՄիջ նա կարգ 
և ցածր

Մի ջին 
մաս նա գի-

տա կան

Բարձ րա-
գույն և 
բարձր

Ռու սաս տան 27,7 15,5 21,7 64,9

ԱՊՀ երկր ներ 2,0 1,2 0,7 3,9

Եվ րո պա կան երկր ներ 4,5 4,3 10,2 19,0

ԱՄՆ և Կա նա դա 1,7 2,0 5,6 9,4

Այլ երկր ներ 1,0 0,6 1,3 2,9

Ըն դա մե նը 37,0 23,5 39,5 100,0

1.2. Ար տա գաղ թած նե րի մաս նա գի տա կան նկա րա գի րը
Հե տա զո տու թյու նից պարզ վում է, որ ար տա գաղ թած նե րի մոտ կե
սը բարձր որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ ներ են, որոնց նե րու
ժի օգ տա գոր ծու մը հան րա պե տու թյու նում կա րող էր նպաս տել 
տնտե սու թյան զար գաց մա նը: Ար տա գաղ թած ներն ու նեն շատ 
լայն մաս նա գի տա կան նկա րա գիր. նրանց 23,1%ը մին չև մեկ նելն 
ու նե ցել է հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ոլոր տի մաս նա գի տու
թյուն ներ (հո գե բան ներ, տնտե սա գետ ներ, սո ցի ո լոգ ներ և սո ցի ա
լա կան աշ խա տանք, ման կա վարժ ներ, իրա վա գետ ներ, քա ղա քա
գետ ներ, զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մաս նա գետ ներ և այլն): 
Ար տա գաղ թած նե րի 8,2%ը ճար տա րա գի տու թյուն և նոր տեխ նո
լո գի ա նե րի (քա ղա քա շի նու թյուն և ճար տա րա գի տու թյուն, հա մա
կարգ չա յին և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա ներ), 7,9%ը՝ բժշկա
կան մաս նա գի տու թյուն նե րի (բժշկու թյուն և մի ջին որա կի բուժս
պա սար կում), 6,6%ը՝ հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի (պատ մու
թյուն, լեզ վա գի տու թյուն, բա նա սի րու թյուն, մշա կու թա բա նու թյուն, 
ար վեստ, սպորտ) ոլորտ նե րից են: Նրանց մի մա սը (2,6%) ու նի 
բնա կան գի տու թյուն նե րի (ֆի զի կա, աստ ղա գի տու թյուն, կեն սա
քի միա), մյուս մա սը (1,0%)՝ գյու ղատն տե սա կան գի տու թյուն նե րի 
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(գյու ղատն տե սու թյուն, ագ րո քի միա) մաս նա գի տու թյուն ներ: Ար
տա գաղ թած նե րի շրջա նում մի ջին որա կա վոր մամբ և սպա սարկ
ման ոլոր տի մաս նա գետ նե րը 17,1% են: Վե րը նշված մաս նա գի տու
թյուն նե րի մեծ մա սը Հա յաս տա նի աշ խա տա շու կա յում լայն պա
հան ջարկ չու նի կամ վճար վում է շատ ցածր. դա էլ խթա նում է ար
տա գաղ թի մո տիվն ե րի ծա վալ մա նը4: Ար տա գաղ թած նե րի շուրջ 
մեկ եր րոր դը չու նի մաս նա գի տու թյուն:

Աղյուսակ5.
Արտագաղթածներիմասնագիտականնկարագիրը(%)

Մաս նա գի տա կան ոլորտ նե րը % Մաս նա գի տու թյուն նե րը %

Բնա կան գի տու թյուն նե րի 
մաս նա գի տու թյուն ներ 2,6

Մա թե մա տի կա 0,5

ֆի զի կա և աստ ղա գի տու թյուն 0,6

կեն սա քի մի ա կան  
գի տու թյուն ներ 1,5

Ճար տա րա գի տու թյուն  
և տեխ նո լո գիա 8,2

քա ղա քա շի նու թյուն  
և ճար տա րա պե տու թյուն 5,1

հա մա կարգ չա յին  
և տե ղե կատ վա կան  
տեխ նո լո գի ա ներ

3,1

Բժշկա կան գի տու թյուն նե րի 
մաս նա գի տու թյուն ներ 7,9

Բժշկու թյուն 2,5

մի ջին որա կա վոր ման  
բուժս պա սար կում 5,4

Գյու ղատն տե սա կան  
գի տու թյուն նե րի  
մաս նա գի տու թյուն ներ

1,0

անաս նա բու ժու թյուն 0,5

գյու ղատն տե սու թյուն,  
ագ րո քի միա 0,5

4 Նշված որոշ մասնագիտությունների ցածր պահանջարկի մասին է վկայում ՀՀ 
վիճակագրական ծառայության կողմից 2021թ. բարձր որակավորման մաս նա
գետների վերաբերյալ պահանջարկի  ցանկը, Աշխատանքի շուկան Հայաս տա
նում, 2021թ., ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, https://www.armstat.am/am/?nid= 
82&id=2447 (հասանելի է՝ 12.05.2022):
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Հա սա րա կա կան  
գի տու թյուն նե րի  
մաս նա գի տու թյուն ներ

23,1

Հո գե բա նու թյուն 0,3
տնտե սա գի տու թյուն  
և գոր ծա րա րու թյուն 7,1

հաշ վա պա հու թյուն 3,7
ման կա վար ժու թյուն 6,6
սո ցի ո լո գիա,  
սո ցի ա լա կան աշ խա տանք 0,5

իրա վա գի տու թյուն 3,0
քա ղա քա կան գի տու թյուն ներ 0,9
զանգ վա ծա յին լրատ վու թյուն  
և հա ղոր դակ ցու թյուն 1,0

Հու մա նի տար գի տու թյուն ներ  
և ար վեստ 6,6

Պատ մու թյուն,  
մշա կու թա բա նու թյուն 0,5

լեզ վա գի տու թյուն,  
բա նա սի րու թյուն 3,2

Ար վեստ 2,0
Սպորտ 0,9

Անվ տան գու թյան ոլոր տի 
մաս նա գի տու թյուն ներ 0,8

Ոս տի կա նու թյուն 0,2
պաշտ պա նու թյուն 0,6

Սպա սարկ ման ոլոր տի  
մաս նա գի տու թյուն ներ 2,9 սպա սարկ ման ոլոր տի  

մաս նա գի տու թյուն ներ 2,9

Մի ջին որա կա վոր ման  
մաս նա գի տու թյուն ներ 14,2 մի ջին որա կա վոր ման  

մաս նա գի տու թյուն ներ 14,2

Մաս նա գի տու թյուն չու նեն 30,7 մաս նա գի տու թյուն չու նեն 30,7
Դժվա րա նում են  
պա տաս խա նել 2,0 Դժվա րա նում են  

պա տաս խա նել 2,0

Ըն դա մե նը 100,0 Ըն դա մե նը 100,0

1.3. Ար տա գաղ թած նե րի ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը
Ինչ վե րա բե րում է ար տա գաղ թած նե րի ըն տա նե կան կար գա վի
ճա կին, ապա գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 77,5%, եղել է ամուս
նա ցած և ու նե ցել է ըն տա նիք, 17,0%ը՝ չա մուս նա ցած, 2,8%ը՝ 
ամուս նա լուծ ված, իսկ 2,7%ը՝ այ րի:
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Աղյուսակ6.
Արտագաղթածներիընտանեկանկարգավիճակը(%)

Կար գա վի ճա կը %
Չա մուս նա ցած 17,0
Ամուս նա ցած 77,5
Ամուս նա լուծ ված 2,8
Այ րի 2,7
Ըն դա մե նը 100,0

Ար տա գաղ թած նե րի ամուս նա կան կար գա վի ճա կը հա մադ րե լով 
մեկն ման երկր նե րի հետ՝ կա րող ենք նշել, որ ամուս նա ցած է եղել 
ՌԴ մեկ նած նե րի 79,1%ը, ԱՄՆ և Կա նա դա՝ 78,0%ը, եվ րո պա կան 
երկր ներ՝ 77,4%ը:

Աղյուսակ7.
Արտագաղթածներիընտանեկանկարգավիճակը՝

ըստմեկնմաներկրների(%)

Ար տա գաղ թի  
եր կի րը

Չա մուս-
նա ցած

Ամուս-
նա ցած

Ամուս-
նա լուծ-

ված
Այ րի Ըն դա-

մե նը

Ռու սաս տան 17,0 79,1 1,6 2,3 100,0

ԱՊՀ երկր ներ 18,4 69,4 6,1 6,1 100,0

Եվ րո պա կան երկր ներ 17,2 77,4 3,3 2,1 100,0

ԱՄՆ և Կա նա դա 12,7 78,0 5,9 3,4 100,0

Այլ երկր ներ 27,8 52,8 11,1 8,3 100,0

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից պարզ վեց, որ նրանց 42,4%ն 
ար տա գաղ թել է ըն տա նի քի ան դամ ե րի հետ, 25,7%ի ըն տա նի քը 
կիս վել է՝ մի մա սը մա ցել է տե ղում, իսկ ան դամ ե րից մե կը՝ սո
վո րա բար հայ րը (մայ րը), տղան, գտնվել են դրսում և հե տա գա
յում՝ որոշ իրա վա կան ըն թա ցա կար գեր անց նե լուց հե տո, ըն տա
նի քի ան դամ ե րը վե րա մի ա վոր վել են ար տերկ րում (աղ. 8): Ըստ 
նույն աղյու սա կի ցու ցա նիշ նե րի՝ 17,8%ը մե նակ է մեկ նել ար տեր
կիր, իսկ 14,1%ը ամուս նա ցել է ար տերկ րում:
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Աղյուսակ8.
Ընտանիքիանդամներըմիասի՞նենգնացել,

թե՞վերամիավորվելեն(%)

Ում հետ են մեկ նել %

Ըն տա նի քի ան դամ նե րը մի ա սին են գնա ցել ար տեր կիր 42,4

Ըն տա նի քը վե րա մի ա վոր վել է ար տերկ րում 25,7

Ամուս նու թյու նը կա յա ցել է ար տերկ րում 14,1

Մե նակ է գնա ցել/բնակ վում է ար տերկ րում 17,8

Ըն դա մե նը 100,0

Աղյու սակ 9ի ցու ցա նիշ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ միգ
րանտ նե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 51,6%ը, ԱՄՆ և Կա
նա դա մեկ նել է ըն տա նի քի ան դամ ե րի հետ: Տո կո սա յին հա րա
բե րու թյամբ ըն տա նիք նե րի վե րա մի ա վոր ման ցու ցա նի շը բարձր է 
ՌԴ մեկ նած նե րի շրջա նում՝ 32,6% (աղ. 9):

Աղյուսակ9.
Ընտանիքիանդամներըմիասի՞նենգնացել,
թե՞վերամիավորվելեն,ըստերկրների(%)

Ար տա գաղ թի  
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Ռու սաս տան 41,0 32,6 10,8 15,6 100,0

ԱՊՀ երկր ներ 50,0 15,4 23,1 11,5 100,0

Եվ րո պա կան երկր ներ 44,9 16,2 19,1 19,9 100,0

ԱՄՆ և Կա նա դա 51,6 12,5 15,6 20,3 100,0

Այլ երկր ներ 17,4 13,0 26,1 43,5 100,0
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Ար տա գաղ թի հե տև ան քով ըն տա նի քի ան դամ ե րի կիս վե լու մա
սին է փաս տում հե տա զո տու թյամբ ձեռք բեր ված այն տվյա լը, որ 
մին չև ար տա գաղ թե լը նրանց 65,6%ը ապ րել է մի ա սին, նույն հար
կի տակ: Հե տև ա բար, ինչ պես ար դեն վե րև ում նշե ցինք, հիմ ա կա
նում ար տա գաղ թել են երի տա սարդ նե րը, իսկ ՀՀում մա ցել են 
տա րեց ան դամ ե րը (աղ. 10):

Աղյուսակ10.
Մինչևմեկնելըմիասին,նույնհարկիտա՞կէիքապրում(%)

Պա տաս խան ներ %

Այո 65,6

Ոչ 34,4

Ըն դա մե նը 100,0

Տնա յին տնտե սու թյուն նե րի կազ մից ար տա գաղ թին 14 ան դա մից 
բաղ կա ցած մաս նակ ցած նե րի ցու ցա նի շը եղել է 85,6%, իսկ 5 և 
ավե լի ան դա մից բաղ կա ցած նե րի նը՝ 14,4%: Տվյալ նե րը փաս տում 
են այն մա սին, որ նրանց գե րակշ ռող մա սը նուկ լե ար (երկ սե րունդ) 
ըն տա նիք նե րից են, իսկ մի փոքր մա սը բազ ման դամ ըն տա նիք ներ 
են, որի կազ մում առ կա է երեք և ավե լի սե րունդ (գծ. 1):

Գծապատկեր1.
Արտագաղթածընտանիքիանդամներիթիվը(%)
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Տնա յին տնտե սու թյուն նե րից ար տա գաղ թած ըն տա նիք նե րի շուրջ 
կեսն ու նե ցել է ան չա փա հաս երե խա: Ան չա փա հաս նե րի ընդ հա
նուր կազ մում մեկ երե խա ու նե ցող նե րը կազ մել են 19,7%, եր կու 
երե խա ու նե ցող նե րը՝ 22,7%, իսկ երեք և ավե լի երե խա՝ 6,9% (գծ. 2):

Գծապատկեր2.
Ընտանիքումանչափահասերեխաներիթիվը(%)

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ ՀՀ մար զե րից ար տա գաղ թի 
բարձր ցու ցա նիշ է գրանց վել Երև ա նից՝ 30,7%, իսկ ամե նա ցած րը՝ 
Վա յոց ձո րի մար զից՝ 1,2%. դա պայ մա նա վոր ված է նաև նրանց 
բնակ չու թյան թվի հա րա բե րակ ցու թյամբ: Մյուս կա րև որ դի տար
կու մը, որը կա րող ենք կա տա րել նշված գծա պատ կե րից, մոտ 
710% ցու ցա նիշ է գրանց վել այն մար զե րում, որոնց մի մա սը 
խորհր դա յին, իսկ մյուս մա սը հետ խորհր դա յին շրջա նում առանձ
նա ցել են բնակ չու թյան աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հա մե մա
տա բար բարձր ցու ցա նիշ նե րով: Դրան ցից են Շի րա կի, Ար մա վի
րի, Կո տայ քի, Լո ռու, Գե ղար քու նի քի մար զե րը, որ տե ղից աշ խա
տան քա յին միգ րա ցի ա յի հեն քի վրա հե տա գա յում ձև ա վոր վել են 
ար տա գաղ թի բարձր տեմ պեր (գծ. 3):

ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեի ցու ցա նիշ նե րով՝ 20152020 թթ. 
միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րում ներգ րավ ված նե րը, որոնք մեկ նել 
են ար տեր կիր և չեն վե րա դար ձել նշված մար զե րից, նույն պես 
կազ մել են բարձր տո կոս5: Այս պի սով, վե րը նշված ցու ցա նիշ նե րից 

5 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2021,  ՀՀ  վիճակա
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կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ հան րա պե տու թյու նից ար տա գաղ թել 
են ակ տիվ աշ խա տու նակ տա րի քի մար դիկ, որոնց մի մասն ու ներ 
բարձ րա գույն կրթու թյուն, ինչ պես նաև տնտե սու թյան տար բեր 
ոլորտ նե րի բարձր որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ ներ էին, 
որոնք Հա յաս տա նի աշ խա տա շու կա յում չեն կա րո ղա ցել գտնել 
աշ խա տանք կամ վճար վել են շատ ցածր: Նրանց գե րակշ ռող մե
ծա մաս նու թյու նը ամուս նա ցած էր և հիմ ա կա նում ար տա գաղ թել 
է ըն տա նի քով, իսկ մի մա սի ըն տա նի քը վե րա մի ա վոր վել է ար
տերկ րում: Ար տա գաղ թած ըն տա նիք նե րի շուրջ կեսն ու նե ցել է 
ան չա փա հաս երե խա: Հա յաս տա նից բնակ չու թյան այդ խմբե րի 
ար տա գաղթն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն է թող նում նրա սո
ցի ալտնտե սա կան զար գաց ման և ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն
թաց նե րի վրա:

Գծապատկեր3.
Արտագաղթածներիցուցանիշները՝ըստմարզերի(%)

գրա կան կոմիտե, էջ 25, https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2438 (հասանե
լի է՝ 13.05.2022):
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ԵՐԿՐՈՐԴԳԼՈՒԽ

ՍՓՅՈՒՌՔԻՄԻԳՐԱՑԻՈՆՑԱՆՑԻԴԵՐԸԵՎ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ
ԱՐՏԱԳԱՂԹԻՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆՀԱՐՑՈՒՄ
2.1. Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը

Ինչ պես արևմ տյան, այն պես էլ հայ րե նա կան գիտ նա կան նե րի հե
տա զո տու թյուն նե րում նշվում են բազ մա թիվ պատ ճառ ներ, որոնք 
կա րող են մար դուն միգ րա ցի ա յի դրդել: Այ նու հան դերձ, բո լո րը մի
ա կար ծիք են այն հար ցում, որ առաջ նա յինն են տնտե սա կան գոր
ծո նը և ավե լի բարձր աշ խա տա վար ձի ակն կա լի քը, նյու թա կան վի
ճա կի բա րե լավ ման ձգտու մը6: Որո շում ե րի կա յաց ման հար ցում 
որոշ հե ղի նակ ներ կա րև ո րում են միգ րա ցի ա յի «սո ցի ա լա կան տա
րա ծու թյան» խնդի րը, որը նրանց հա մար ու նի ձգող նշա նա կու
թյուն: Ինչ քան մեծ թվով հնա րա վո րու թյուն ներ են կու տակ ված ըն
դու նող երկ րի տա րած քում, այն քան այն ավե լի գրա վիչ է դառ նում 
միգ րանտ նե րի հա մար՝ սկսած տնտե սա կան հնա րա վո րու թյուն
նե րից, վեր ջաց րած ար ժե քա յին հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը: 
Միգ րա ցի ա յի վե րա բե րյալ որո շում եր կա յաց նե լուց առաջ նրանք 
հա մե մա տում և կա րև ո րում են ծագ ման և ըն դու նող երկր նե րի 
տնտե սա կան, սո ցի ալմշա կու թա յին հնա րա վո րու թյուն նե րը: Միգ
րա ցի ա յի որո շում ե րի կա յաց ման հար ցում որոշ հե ղի նակ ներ կա
րև ո րում են ծագ ման և ըն դու նող երկր նե րում գո յու թյուն ու նե ցող 
վա նող և ձգող գոր ծոն նե րի ան հա մա չա փու թյան խնդի րը, ել քի 
երկր նե րում գո յու թյուն ու նե ցող վա նող (գոր ծազր կու թյուն, եկա
մուտ նե րի ցածր մա կար դակ, աղ քատու թյուն, պա տե րազմ ե ր և 
այլն) և մուտ քի երկր նե րում՝ ձգող (եկա մուտ նե րի բարձր մակար

6 Ravenstein E. G. 1885, The Laws of Migration, Journal of the Statistical Society of 
London, Vol. 48, No. 2, pp. 167235.
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դակ, անվ տան գու թյուն, աշ խա տա շու կա յում մուտք գոր ծե լու հնա
րա վո րու թյու ն և այլն) գոր ծոն նե րը, որոնք պայ մա նա վո րում են 
միգ րանտ նե րի ժա մա նու մը և մեկ նու մը7: Մեր հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը նույն պես փաս տում են այն իրո ղու թյու նը, որ Հա
յաս տա նից ար տա գաղ թի գլխա վոր պատ ճա ռը տնտե սա կանն է. 
հարց ված նե րի 32,8%ը նշել է աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը, 
22,5%ը՝ բա վա րար կեն սա մա կար դակ ապա հո վե լու հա մար մի
ջոց ներ վաս տա կե լու անհ նա րի նու թյու նը: Սա նշա նա կում է, որ 

7 Everett S. Lee A. 1966, Theory of Migration, Demography, Vol. 3, No. 1, pp. 4757.

Աղյուսակ11.
Հայաստանիցարտագաղթիպատճառները(%)

Պատ ճառ նե րը %

Հա յաս տա նում աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը 32,8

Բա վա րար կեն սա մա կար դակ ապա հո վե լու հա մար մի ջոց-
ներ վաս տա կե լու անհ նա րի նու թյու նը

22,5

Ար տերկ րում աշ խա տանք ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րը 11,6

Ամուս նու թյու նը 7,7

Կրթու թյուն ստա նա լը, մաս նա գի տա կան առաջ խա ղա ցու մը 5,9

Ըն տա նի քի մի ա վո րու մը 5,2

Բա րե կե ցիկ կյան քի ակն կա լիք նե րը 4,3

Բու ժում ստա նա լը 2,5

Երկ րի/բնա կա վայ րի զար գաց ման հե ռան կար նե րի  
բա ցա կա յու թյու նը

2,2

Սո ցի ա լա կան, բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տը 2,2

ՀՀ քա ղա քա կան ան կա յուն իրա վի ճա կը 0,9

Ար տերկ րում սե փա կա նու թյուն (տուն, բիզ նես) ու նե նա լը 0,9

Ըն տա նե կան հան գա մանք նե րը 0,5

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 0,8

Ըն դա մե նը 100,0
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նրանց գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյան հա մար աշ խա տան քի կամ 
բա վա րար եկա մուտ ապա հո վող աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը 
շա րու նա կում է մալ հան րա պե տու թյու նից ար տա քին միգ րա ցի ա
յի վա նող գոր ծոն: Նրանք, միգ րա ցի ա յի հա մար նշե լով այդ պատ
ճա ռը, որոշ դեպ քե րում ցան կա նում են նաև ար դա րաց նել իրենց 
վար քա գի ծը և շրջա պա տի հա մար դառ նալ ըն կա լե լի: Պա տաս
խա նող նե րի 11,6%ն իրենց ըն տա նի քի ան դամ միգ րանտ նե րի հա
մար ար տեր կիր մեկ նե լու ձգող գոր ծոն է հա մա րել այն տեղ աշ խա
տանք ու նե նա լու հնա րա վո րու թյու նը:

Մյուս պատ ճառ նե րը, որոնք ներ կա յաց ված են 11րդ աղյու սա կում, 
ու նեն զուտ ըն տա նե կան ան հա տա կան բնույթ, որոնց թվում կա
րող ենք նշել ամուս նու թյան, ըն տա նի քի մի ա վոր ման, բուժ վե լու, 
կրթու թյուն ստա նա լու նպա տա կով տե ղա շար ժը: Հարց ված նե րի 
որոշ մասն ար տեր կիր մեկ նե լու իրենց ըն տա նի քի ան դամ ե րի 
վար քա գի ծը բա ցատ րել է Հա յաս տա նում ստեղծ ված սո ցի ալհո
գե բա նա կան խնդիր նե րով՝ երկ րի/բնա կա վայ րի զար գաց ման հե
ռան կար նե րի բա ցա կա յու թյամբ, բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր
տով, քա ղա քա կան ան կա յուն իրա վի ճա կով, ար տերկ րում բա րե
կե ցիկ կյանք ապա հո վե լու հան գա ման քով: Նշված պատ ճառ նե րի 
մի մա սը կա րող ենք դի տար կել նաև հա մայնք նե րում միգ րա ցի ա յի 
նկատ մամբ ձև ա վոր ված ավան դույթ նե րի տե սան կյու նից: Մաս նա
վո րա պես, հա մայն քում էմիգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րը դրսի դրա
մա կան փո խան ցում ե րի շնոր հիվ հա մե մա տա բար ավե լի բա րե
կե ցիկ կյան քով են ապ րում, քան միգ րանտ չու նե ցող նե րը, և վեր
ջին նե րիս մոտ աճում է որոշ բա րիք նե րից հա րա բե րա կա նո րեն 
զուրկ լի նե լու զգա ցու մը8՝ դրդե լով նրանց մտա ծել էմիգ րա ցի ա յի 
մա սին: Հա րա բե րա կան զրկան քը միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք

8 Massey D., 1990, Social Structures, Household Strategies, and the Cumulative Causa
tion of Migration, Population Index, N 56, pp. 326; Massey D., Arango J., Kouaouci 
A., Pellegrino A., Taylor J. E., 1994, An evaluation of International Migration Theo
ry: The North American Case, Population and Development Review, N 20, pp. 699
752.
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Աղյուսակ12.
Արտագաղթիպատճառները՝ըստմեկնելուերկրների(%)

Ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը
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եր

Հա յաս տա նում աշ խա տան քի  
բա ցա կա յու թյու նը 41,0 34,4 15,9 17,3 25,0

Բա վա րար կեն սա մա կար դակ  
ապա հո վե լու հա մար մի ջոց ներ  
վաս տա կե լու անհ նա րի նու թյու նը

23,4 31,3 17,2 26,7 14,3

Երկ րի/բնա կա վայ րի զար գաց ման 
հե ռան կար նե րի բա ցա կա յու թյու նը 1,0 0,0 0,6 13,3 3,6

Ար տերկ րում աշ խա տանք ու նե նա լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը 12,6 15,6 9,6 8,0 10,7

Բա րե կե ցիկ կյան քի ակն կա լիք նե րը 3,9 0,0 6,4 2,7 7,1

Ար տերկ րում սե փա կա նու թյուն  
ու նե նա լը 1,2 0,0 0,0 1,3 0,0

Ըն տա նե կան հան գա մանք նե րը 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0

Ըն տա նի քի մի ա վո րու մը 3,9 3,1 6,4 12,0 3,6

Ամուս նու թյու նը 6,4 6,3 9,6 8,0 21,4

Կրթու թյուն ստա նա լը,  
մաս նա գի տա կան առաջ խա ղա ցու մը 1,9 6,3 16,6 8,0 10,7

Սո ցի ա լա կան, բա րո յա հո գե բա նա կան 
մթնո լոր տը 2,1 0,0 3,8 1,3 0,0

ՀՀ քա ղա քա կան ան կա յուն իրա վի ճա կը 0,6 3,1 1,9 0,0 0,0

Բու ժում ստա նա լը 0,4 0,0 10,8 0,0 0,0

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 0,8 0,0 0,6 1,3 3,6

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Աղյուսակ13.
Արտագաղթիպատճառները՝ըստտարիքայինկազմի(%)

Ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը
Տա րի քը

18-35 36-50 51-62 63 և 
բարձր

Հա յաս տա նում աշ խա տան քի  
բա ցա կա յու թյու նը

34,0 35,1 33,3 33,9

Բա վա րար կեն սա մա կար դակ  
ապա հո վե լու հա մար մի ջոց ներ 
վաս տա կե լու անհ նա րի նու թյու նը

22,8 24,7 33,7 25,4

Երկ րի/բնա կա վայ րի զար գաց ման 
հե ռան կար նե րի բա ցա կա յու թյու նը

2,2 2,3 1,8 0,8

Ար տերկ րում աշ խա տանք ու նե նա լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը

11,7 11,5 10,0 7,6

Բա րե կե ցիկ կյան քի ակն կա լիք նե րը 3,7 3,4 4,3 4,2

Ար տերկ րում սե փա կա նու թյուն 
ու նե նա լը

0,7 0,5 1,4 1,7

Ըն տա նե կան հան գա մանք նե րը 0,2 0,6 0,9 0,8

Ըն տա նի քի մի ա վո րու մը 5,0 4,2 5,7 11,0

Ամուս նու թյու նը 8,0 8,1 2,9 0,0

Կրթու թյուն ստա նա լը,  
մաս նա գի տա կան առաջ խա ղա ցու մը

6,3 3,6 1,8 4,2

Սո ցի ա լա կան, բա րո յա հո գե բա նա կան 
մթնո լոր տը

2,0 1,9 1,4 0,0

ՀՀ քա ղա քա կան ան կա յուն  
իրա վի ճա կը

1,1 1,0 1,1 1,7

Բու ժում ստա նա լը 1,5 2,9 1,4 5,1

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 0,7 0,3 1,1 3,4

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0
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նե րում մեկ նե լու մտադ րու թյուն է ձև ա վո րում, իսկ սո ցի ա լա կան 
ցան ցերն օգ նում են այդ մտադ րու թյան իրա գործ մա նը:

Ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը, հա մադ րե լով նրանց ըն դու նող երկր նե 
րի աշ խար հագ րու թյան հետ, կա րող ենք նշել, որ կրթու թյուն ստա
նա լու և մաս նա գի տա կան առաջ խա ղաց ման նպա տա կով եվ րո
պա կան երկր ներ (16,6%) մեկ նած նե րի թի վը հա մե մա տա բար 
բարձր է (աղ. 12):

Ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը հա մադ րե լով միգ րանտ նե րի տա րի
քա յին կազ մի հետ՝ պարզ է դառ նում, որ բո լոր տա րի քա յին խմբե
րի՝ երի տա սարդ (1835 տ.), մի ջին (3650 տ.), ավագ (5162 տ.) և տա
րեց (63 տ. և բարձր) սերն դի մոտ նշվել են Հա յաս տա նում աշ խա
տան քի բա ցա կա յու թյու նը և բա վա րար կեն սա մա կար դակ ապա հո
վե լու հա մար մի ջոց ներ վաս տա կե լու անհ նա րի նու թյու նը (աղ. 13):

2.2. Ար տա գաղ թող նե րի որո շում նե րի կա յաց ման վրա 
սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցի ու նե ցած դե րը

Որոշ հե ղի նակ ներ, անդ րա դառ նա լով էմիգ րա ցի ա յի խնդրին, կա
րև ո րում են ոչ այն քան երկր նե րի մի ջև վար ձատ րու թյուն նե րի 
տար բե րու թյուն նե րը, որ քան աշ խար հում ստեղծ ված միգ րա ցի ոն 
ցան ցե րի առ կա յու թյու նը, որի մի ջո ցով միգ րանտ նե րը մեկն ման 
հա մար հակ ված են ընտ րել այն երկր նե րը, որ տեղ ու նեն ար դեն 
իսկ ձև ա վոր ված ազ գա կից նե րի, բա րե կամ ե րի, ըն կեր նե րի 
ցանց9: Այս հա մա տեքս տում Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի տնտե
սա կան պատ ճառ նե րը քննար կե լու հետ նաև հա մա կող մա նի վեր
լու ծու թյան կա րիք ու նի մաս նա վո րա պես սփյուռ քի գոր ծո նի բա
ցա հայ տու մը: Սփյուռ քի գո յու թյու նը միգ րա ցի ոն ցան ցի մի ջո ցով 
արա գաց նում և հնա րա վո րու թյուն ներ է ստեղ ծում ծագ ման երկր

9 Massey D., Joaquin Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Edward T., 1993, 
Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Devel
opment Review, Vol. 19, No. 3., pp. 431466, https://www.jstor.org/stable/2938462?
origin=crossref
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նե րից բնակ չու թյան ար տա գաղ թի և այդ հար ցում նրանց որո շում
նե րի կա յաց ման վրա: Ցանց հաս կա ցու թյան մեկ նա բա նու թյան 
հա մար հիմ վել ենք արևմ տյան միգ րա ցի ոն տե սու թյուն նե րում 
լայն տա րա ծում ստա ցած Դ. Մաս սեի այն մո տեց ման վրա, ըստ 
որի՝ ցան ցը բնու թագր վում է որ պես մի ջանձ նա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն, որը ձև ա վոր վում է ազ գակ ցա կան, բա
րե կա մա կան, ինչ պես նաև ընդ հա նուր սո ցի ա լա կան ծագ ման հի
ման վրա՝ երեք խմբե րի մարդ կանց մի ջև. ծագ ման երկ րում մա
ցած նե րի, մեկ նած միգ րանտ նե րի և նոր բնա կա վայ րում հաս տատ
ված նե րի մի ջև10:

Աղյուսակ14.
Արտերկիրմեկնելուհարցումընտանիքի/ազգականների,
ընկերների/ծանոթներիմասնակցությունը/ազդեցությունը

(«այո»պատասխանները)(%)

Պա տաս խան նե րը %

Բա ցա ռա պես նրա/նրանց որո շումն էր 39,0

Հա յաս տա նում բնակ վող ըն տա նի քը/ազ գա կան նե րը 16,3

Ար տերկ րում բնակ վող ըն տա նի քը/ազ գա կան նե րը 37,2

Հա յաս տա նում բնակ վող ըն կեր նե րը/ծա նոթ նե րը 5,9

Ար տերկ րում բնակ վող ըն կեր նե րը/ծա նոթ նե րը 22,8

Այլ 0,5

Ըն դա մե նը 100,0

Այս բաժ նում քննար կե լու ենք, թե սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցանցն ինչ 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի որո շում ե
րի կա յաց ման վրա և այդ հար ցում, ընդ հա նուր առ մամբ, ինչ դեր 
ու նի ցան ցի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: Այս առու մով 
կա րև ո րում ենք բա ցա հայ տել Հա յաս տա նում և ար տերկ րում 
բնակ վող այն մարդ կանց շրջա նակ նե րը, որոնք իրենց ազ դե ցու

10 Messey D., Arango J.,  Hugo G.,  Kouaouci A. Pellegrino and  Tayllor E., նշվ. աշխ. p. 449  
https://www.jstor.org/stable/2938462?origin=crossref
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թյունն են ու նե ցել այդ հար ցում: Մեր այն հար ցին, թե «Ո՞վքեր են 
մաս նակ ցու թյուն/ ազ դե ցու թյուն ու նե ցել ար տեր կիր մեկ նե լու հար
ցում» աղյու սակ 14ում բեր ված տվյալ նե րից կա րող ենք եզ րա
կաց նել, որ, ընդ հա նուր առ մամբ, վճռո րոշ է եղել ար տերկ րում 
բնակ վող ըն տա նի քի/ազ գա կան նե րի և ար տերկ րում բնակ վող ըն
կեր նե րի/ ծա նոթ նե րի գոր ծո նը՝ 61,8%:

Նշված ցու ցա նի շից ել նե լով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ար տերկ
րում հա րա զատ նե րի, ըն կեր նե րի բնակ վե լու փաս տը կա րև որ ազ
դե ցու թյուն է ու նե նում Հա յաս տա նում գտնվող նե րի էմիգ րա ցի ա յի 
մեկ նե լու որո շում ե րի կա յաց ման վրա: Փոր ձա գետ նե րի հետ անց
կաց ված խո րաց ված հար ցազ րույ ցի ար դյունք նե րը նույն պես փաս
տում են այդ գոր ծո նի դե րը Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի հար ցում. 
«Միգ րա ցի ան ինք նա վա րա կող երև ույթ է, և խմբե րի ար տա գաղ
թե լու հա վա նա կա նու թյու նը մե ծա նում է՝ կախ ված նրա նից, թե 
իրենք ար տա սահ մա նում կա պի ինչ փորձ ու նեն՝ հան ձինս ար
տա սահ մա նաբ նակ մո տիկ և հե ռու բա րե կամ ե րի, ըն կեր նե րի, և 
ար տա սահ մա նում նախ կի նում բնակ վե լու և աշ խա տե լու սե փա
կան փոր ձի: Էս տեղ տա տա նու մը բա վա կան մեծ է, այ սինքն՝ մար
դիկ, որոնք ար տա սահ մա նում ու նեն սո ցի ա լա կան առու մով հա
տուկ տե սա կի բա րե կամ եր, սրանց մոտ ար տա գաղ թե լու տրա
մադ րու թյուն ներն ավե լի ին տեն սիվ են, քան նրանց մոտ, որոնց 
մոտ ու րիշ տե սա կի են կամ ընդ հան րա պես բա ցա կա յում են՝ հաշ
վի առ նե լով, իհար կե, եր կի րը, հաշ վի առ նե լով՝ ինչ է ին քը էս տեղ 
կորց նում և այլն: Սփյուռ քի ազ դե ցու թյունն ար տա գաղ թի առու մով 
ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ սա է՝ հրա վի րող կող մի, ին տեգ
րող կող մի առ կա յու թյու նը» (փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ԵՊՀ 
սո ցի ո լո գի ա յի ֆա կուլ տե տի միգ րա ցի ա յի հար ցե րով զբաղ վող 
դա սա խո սի հետ):

Այդ ըն տա նի քի ան դամ ե րի, հա րա զատ նե րի, ըն կեր նե րի առ կա
յու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում Հա յաս տա նից էմիգ րա ցի
ա յի գոր ծըն թա ցի աս տի ճա նա կան ընդ լայն մա նը և նոր ըն տա նիք
նե րի և ան հատ նե րի ներգ րավ մա նը: Հարց ման մաս նա կից նե րի 
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35,1%ի կար ծի քով՝ ար տերկ րում բա րե կամ ե րի/ըն կեր նե րի բնակ
վե լու փաստն էմիգ րա ցի ա յի նրանց որո շում ե րի կա յաց ման վրա 
ու նե ցել է «շատ մեծ», իսկ 26,6%ի՝ «որոշ չա փով» ազ դե ցու թյուն 
(գծ. 4):

Գծապատկեր4.
Արտերկրումբարեկամների/ընկերներիբնակվելուազդեցությունն

արտագաղթիորոշումներիկայացմանվրա(%)

Վե րը նշված ցու ցա նիշ նե րը, հա մադ րե լով մեկն ման երկր նե րի աշ
խար հա գրու թյան հետ, կա րող ենք նշել, որ այդ հար ցում հա մե մա
տա բար բարձր տո կոս է կազ մել ԱՄՆում և Կա նա դա յում բա րե
կամ ե րի և ըն կեր նե րի բնակ վե լու փաս տը (40,6%, աղ. 15):

Հա յաս տա նից միգ րա ցի ա յի որոշ ման կա յաց ման հար ցում կա րևոր 
է նաև ըն տա նի քի ան դամ ե րի կար ծի քը11, քա նի որ այդ խնդի րը 
մի ան շա նա կո րեն չեն ըն դուն վում բո լո րը: Այդ որո շու մը կա յաց վում 
է ըն տա նի քի ան դամ ե րի մի ջև բա նակ ցու թյուն նե րից հե տո՝ ել նե
լով յու րա քան չյուր ան դա մի ու նե ցած դե րա յին պար տա վո րու թյու
նից12: Ըստ գծա պատ կեր 5ի տվյալ նե րի՝ հարց ված նե րի 46,0%ը՝ 
կողմ, 30,0%ը՝ չե զոք, իսկ 21,6%ը դեմ է եղել ըն տա նի քի ան դա մի 
ար տա գաղ թե լու որոշ մա նը:

11 Haug S., 2008, Migration Networks and Migration DecisionMaking, Journal of Eth
nic and Migration Studies, 34:4, 585605.

12 Մելիքջանյան Ս., 2021, ՀՀում կանանց աշխատանքային միգրացիայի հարցի 
շուրջ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 2, 107117:
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Աղյուսակ15.
Արտագաղթողներիորոշումներիկայացմանվրաարտերկրում

բնակվողբարեկամների/ընկերներիազդեցությունը՝
ըստերկրների(%)

Ազ դե ցու թյու նը

Ար տա գաղ թի եր կի րը
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Ընդ հան րա պես ազ դե ցու թյուն չի 
ու նե ցել

20,3 3,8 21,3 26,6 30,4

Ավե լի շուտ ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել 4,6 11,5 6,6 4,7 8,7

Որոշ չա փով ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել 31,3 34,6 18,4 17,2 13,0

Շատ մեծ ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել 34,9 38,5 33,1 40,6 30,4

Բա րե կամ ներ/ըն կեր ներ չու նի 
ար տերկ րում

7,7 11,5 20,6 10,9 13,0

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 1,3 – – – 4,3

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Գծապատկեր5.
Ընտանիքիանդամներիդիրքորոշումներն

արտերկիրմեկնելուհարցում(%)
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Ըն տա նի քի ան դա մի ար տա գաղ թե լուն դեմ լի նե լու կողմ ա կից նե
րի դիր քո րո շում ե րում կա րող ենք առանձ նաց նել եր կու մո տե ցում. 
առա ջին՝ անձ նա կան, հատ կա պես ըն տա նի քում տա րեց նե րի մի
այ նա կու թյան մեջ հայտն վե լու, հա րա զատ նե րից հե ռու ապ րե լու, 
օտա րու թյան, կա րո տի, ըն տա նի քը կիս վե լու պատ ճա ռը, երկ րորդ՝ 
հայ րե նի քի նկատ մամբ ու նե ցած պա տաս խա նատ վու թյան, այն է՝ 
հայ րե նի քը չլքե լու հան գա ման քը (աղ. 16):

Աղյուսակ16.
Արտերկիրմեկնելուորոշմանվերաբերյալընտանիքիանդամների

դեմլինելուպատճառները(%)

Պատ ճառ նե րը %
Հայ րե նի քը չլքե լու պատ ճա ռով 26,8
Օտա րու թյան պատ ճա ռով 10,9
Մե նակ եմ մնա ցել 20,3
Հե ռա վո րու թյան պատ ճա ռով 23,9
Կա րո տի պատ ճա ռով 5,1
Ըն տա նի քը կիս վել է 10,9
Այլ 2,2
Ըն դա մե նը 100,0

Ինչ վե րա բե րում է ըն տա նի քի այն ան դամ ե րին, որոնք հա վա նու
թյուն են տվել երկ րից մեկ նե լուն, իրենց պա տաս խան նե րում կա
րև ո րել են ար տերկ րում բա րե կե ցիկ կյան քով ապ րե լու, աշ խա
տանք ու նե նա լու, կրթու թյուն ստա նա լու/ մաս նա գի տա կան առաջ
խա ղաց ման, որա կյալ բու ժում ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Նրանք այդ հար ցում իրենց հա մա ձայ նու թյու նը պատ ճա ռա բա նել 
են նաև Հա յաս տա նում առ կա մի շարք խնդիր նե րով, որոնք խոչ
ըն դո տում են մարդ կանց կա նո նա վոր կեն սա պայ ման նե րի ապա
հո վու մը: Որոշ մասն էլ իր հա մա ձայ նու թյու նը պայ մա նա վո րել է 
ըն տա նի քի մի ա վոր ման և ամուս նու թյան հան գա ման քով (աղ. 17):
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Աղյուսակ17.
Ինչո՞ւեքհավանությունտվելնրանցորոշմանը(%)

Պատ ճառ նե րը %

Բա րե կե ցիկ կյան քով ապ րե լու, աշ խա տանք 
ու նե նա լու հնա րա վո րու թյան հա մար

46,6

Հա յաս տա նում ապ րե լու հնա րա վո րու թյուն 
չու նե ին, աշ խա տանք չկար

15,0

Ըն տա նի քի մի ա վոր ման հա մար / ամուս նա նում էր 12,2

Ար տերկ րում կրթու թյուն ստա նա լու / 
մաս նա գի տա կան առաջ խա ղաց ման հա մար

7,1

Բուժ ման նպա տա կով էին գնում 4,4

Հա յաս տա նում հե ռան կա րի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով

6,8

Ըն դու նել եմ իրենց որո շու մը 6,5

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 1,4

Ըն դա մե նը 100,0

2.3. Սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցի ազ դե ցու թյու նը  
Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի ուղ ղու թյուն նե րի  

ընտ րու թյան հար ցում
Այս բաժ նում քննար կե լու ենք, թե ինչ սկզբուն քով են ձև ա վոր վում 
Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի ուղ ղու թյուն նե րը, և այդ հար ցում ինչ 
դեր է կա տա րում սփյուռ քի էթ նիկ ցան ցը: Ցան ցը «միգ րա ցի ա յի 
վստա հու թյան» և սո ցիա լա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա րև
որ մի ջոց է՝ հիմ ված ծագ ման և բնա կու թյան վայ րի մի ջև աջակ
ցու թյան, վստա հու թյան և նյու թա կան մի ջոց նե րի փո խա նակ ման 
վրա: Այս խնդի րը քննար կե լու հա մար կա րև ո րում ենք Ա. Պոր տե
սի այն մո տե ցու մը, որ «նույ նէթ նիկ, կրո նա կան, տա րած քա յին 
խմբի ան դամ ե րին ռե սուրս նե րի տրա մադ րու մը նպա տակ է հե
տապն դում՝ թե թև աց նե լու միգ րա ցի ա յի գոր ծըն թա ցը, և այն նա 
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բնո րո շում է որ պես «կապ ված հա մե րաշ խու թյուն»13: Մեր կար ծի
քով, ար տերկ րում ցան ցի կող մից մարդ կա յին և նյու թա կան ռե
սուրս նե րի տրա մադ րում իր ազ դե ցու թյունն է թող նում երկ րի 
ընտ րու թյան պատ ճառ նե րի վրա: Այն հար ցին, թե «Որո՞նք են 
տվյալ եր կիրն ընտ րե լու հիմ ա կան պատ ճառ նե րը», ըստ տրված 
պա տաս խան նե րի առաջ նա հեր թու թյան՝ հարց ված նե րի 37,2%ը 
կա րև ո րել է այն տեղ ու նե ցած ազ գա կից նե րի (28,7%ը՝ ըն տա նի քի 
ան դամ եր, հա րա զատ ներ) և ոչ ազ գա կից նե րի (8,5%ը՝ ըն կեր

13 Portes A. 1998, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. 
Annual Review of Sociology, 24 (1), pp. 124.

Աղյուսակ18.
Արտագաղթիերկրներնընտրելուհիմնականպատճառները(%)

Գոր ծոն նե րը %

Ըն տա նի քի ան դամ նե րի, հա րա զատ նե րի առ կա յու թյու նը 28,7

Ըն կեր նե րի, ծա նոթ նե րի առ կա յու թյու նը 8,5

Եր կիր մուտք գոր ծե լու հա սա նե լի ու թյու նը 8,3

Բնա կու թյան պե տա կան ծրագ րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը 1,6

Աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյու նը/առա ջար կը 18,3

Բարձր վար ձատ րու թյու նը 1,6

Սե փա կա նու թյան/բիզ նե սի առ կա յու թյու նը 1,1

Նախ կի նում այդ երկ րում աշ խա տե լը, ծա ռա յե լը, հան գիս տը 5,2

Երկ րի զար գաց վա ծու թյու նը 5,1

Լեզ վի իմա ցու թյու նը 6,3

Ամուս նու թյու նը 8,2

Կրթու թյու նը 3,0

Առող ջա պա հա կան հա մա կար գից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը 1,8

Այլ 0,3

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 1,9

Ըն դա մե նը 100,0
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ներ, ծա նոթ ներ) գոր ծո նը: Մնա ցած պա տաս խան նե րը առնչ վում 
են նպա տա կա կետ երկր նե րում գո յու թյուն ու նե ցող սո ցի ալտնտե
սա կան բա րեն պաստ պայ ման նե րին՝ աշ խա տանք գտնե լու հնա
րա վո րու թյուն ներ, եր կիր մուտք գոր ծե լու հա սա նե լի ու թյուն, 
ամուս նու թյուն, լեզ վի իմա ցու թյուն, նախ կի նում այդ երկ րում ու նե
ցած աշ խա տան քա յին փորձ, կրթու թյուն և այլ գոր ծոն ներ (աղ. 18):

Երկր նե րի ընտ րու թյան պատ ճառ նե րի հար ցում Սփյուռ քի գոր ծե
րի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի մաս նա գե տը նույն
պես կա րև ո րել է սփյուռ քի հայ կա կան հա մայնք նե րի դե րը. «Ին չո՞ւ 
են այս կամ այն երկր ներն ընտր վում ար տա գաղ թի ուղ ղու թյուն 
կամ ին չո՞ւ են պո պու լյար, դրա պատ ճառ նե րից մե կը ընտր ված 
երկր նե րում հայ կա կան հա մայնք նե րի առ կա յու թյունն է, հայ կա
կան մի ջա վայ րի առ կա յու թյունն է, կա պե րի առ կա յու թյունն է, որն 
ավե լի հեշ տաց նում է ար տա գաղ թի՝ աշ խա տան քի մեկ նող կամ 
մշտա կան բնա կու թյան տե ղա փոխ վող ըն տա նիք նե րի գոր ծը, որը 
թույլ է տա լիս արագ հար մար վել նոր պայ ման նե րին, գտնել աշ
խա տանք, իմա նալ մեկեր կու սին, որին կա րող են դի մել, և սա, 
իհար կե, գոր ծոն է և դեր խա ղա ցող հան գա մանք» (փոր ձա գի տա
կան հար ցազ րույց Սփյուռ քի գոր ծե րի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի 
գրա սե նյա կի մաս նա գե տի հետ):

Ըստ այլ երկր նե րում ըն տա նի քի ան դամ ե րի, հա րա զատ նե րի առ
կա յու թյան գոր ծո նի (որոնք ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել Հա յաս տա
նից ար տա գաղ թի ուղ ղու թյան վրա)՝ հա մե մա տա բար բարձր տո
կոս են կազ մում ԱՄՆ և Կա նա դա (37,0%), այ նու հետ՝ Ռու սաս տա
նի Դաշ նու թյուն (29,3%) նա խընտ րած նե րը: ԱՊՀ երկր ներ մեկ նե լու 
ընտ րու թյան հար ցում այն տեղ գտնվող ըն տա նի քի ան դամ ե րի, 
հա րա զատ նե րի գոր ծո նը կա րև ո րել է հարց ված նե րի 27,5%ը, այլ 
երկր ներ (ԱՄԷ, Չի նաս տան, Սի րիա և այլն)՝ 25,4%ը, եվ րո պա կան 
երկր ներ՝ 23,4%ը (աղ. 19):
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Աղյուսակ19.
Հիմնականպատճառները՝ըստարտագաղթիերկրների(%)

Եր կիրն ընտ րե լու գոր ծոն նե րը

Ար տա գաղ թի եր կի րը
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Ըն տա նի քի ան դամ նե րի,  
հա րա զատ նե րի առ կա յու թյու նը

29,3 27,5 23,4 37,0 25,4

Ըն կեր նե րի, ծա նոթ նե րի  
առ կա յու թյու նը

9,8 6,3 8,2 4,1 0,0

Եր կիր մուտք գոր ծե լու  
հա սա նե լի ու թյու նը

10,8 6,3 5,7 0,0 3,8

Բնա կու թյան պե տա կան ծրագ րից 
օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը

0,4 0,0 0,6 13,7 0,0

Աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյու նը /
առա ջար կը

21,3 18,8 9,5 12,3 30,8

Բարձր վար ձատ րու թյու նը 0,6 3,1 3,8 1,4 7,7

Սե փա կա նու թյան /  
բիզ նե սի առ կա յու թյու նը

1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Նախ կի նում այդ երկ րում  
աշ խա տե լը, ծա ռա յե լը, հան գիս տը

6,8 9,4 2,5 0,0 0,0

Երկ րի զար գաց վա ծու թյու նը 1,6 3,1 12,0 13,7 7,7

Լեզ վի իմա ցու թյու նը 8,6 3,1 3,8 0,0 0,0

Ամուս նու թյու նը 6,6 9,4 10,1 8,2 26,9

Կրթու թյու նը 0,6 0,0 8,9 6,8 7,7

Առող ջա պա հա կան հա մա կար գից 
օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը

0,2 0,0 7,6 1,4 0,0

Այլ 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 1,6 3,1 3,2 1,4 0,0

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Սո ցի ա լա կան ցան ցը դառ նում է միգ րա ցի ոն ու ղի նե րի կազ մա
կերպ ման կա րև որ մի ջոց՝ ազ դե լով Հա յաս տա նի բնակ չու թյան 
ար տա քին տա րած քա յին տե ղա շար ժե րի վրա. այն կան խո րո շում է 
նաև երկ րի ընտ րու թյան հար ցը: Այդ ցան ցե րը նպաս տում են նաև 
կոնկ րետ ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց վող միգ րա ցի ա յի ակ տի վաց
մա նը: Նման դի տար կում է արել նաև ծրագ րի փոր ձա գետ նե րից 
մե կը. «ՌԴում կան ձև ա վոր ված հա մայնք ներ, այդ թվում՝ գյու ղա
կան հա մայնք ներ, որոնք Հա յաս տա նի որևէ աշ խար հագ րա կան 
վայ րից կամ մար զից տե ղա փոխ ված նե րի հա մա խումբ են ներ կա
յաց նում: Կար ծես Հա յաս տա նի մի հա մայն քը վերց նես և տե ղա
փո խես ՌԴի որևէ տա րա ծաշր ջան: Այս տեղ աշ խա տում են հա
մայն քա յին, ըն կե րա կան, ազ գակ ցա կան կա պե րը, և այս իմաս
տով առ կա հա մայն քը մեկն ման երկ րում մեծ գոր ծոն է, որ այդ 
ուղ ղու թյամբ միգ րա ցի ան լի նի ավե լի ակ տիվ» (փոր ձա գի տա կան 
հար ցազ րույց Սփյուռ քի գոր ծե րի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի գրա
սե նյա կի մաս նա գե տի հետ):

Հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ, բա ցի երկ րի ընտ րու թյան վրա 
ու նե ցած ազ դե ցու թյու նից, ցան ցը հատ կա պես ՌԴի հա մար բնա
կա վայ րե րի ընտ րու թյան հար ցում հիմ վում է նաև Հա յաս տա նի 
ներ հա մայն քա յին տար բեր միգ րա ցի ոն խմբե րի ռազ մա վա րու
թյուն նե րի վրա: ՌԴի այս կամ այն տա րա ծա շրջա նը, որը, շնոր
հիվ սո ցի ա լա կան ցան ցի, մեծ ճա նա չում ու նի ներ հա մայն քա յին 
միգ րա ցի ոն որո շա կի խմբի մոտ, գործ նա կա նո րեն կա րող է չհե
տաքրք րել մյուս նե րին, քա նի որ նրան ցից յու րա քան չյուրն ու նի 
մեկն ման իր միգ րա ցի ոն վեկ տո րը և ՌԴում մշտա կան բնակ վե լու 
իր նա խընտ րե լի բնա կա վայ րե րը: Շնոր հիվ միգ րա ցի ոն այդ ռազ
մա վա րու թյուն նե րի՝ Հա յաս տա նի նույն բնա կա վայ րից տար բեր 
ազ գա կից ըն տա նիք ներ և հա մա գյու ղա ցի ներ հա վաք ձև ով բնա
կու թյուն են հաս տա տել ՌԴի տար բեր մար զե րում: Եթե հա մայն
քի ան դամ ե րից որևէ մե կը միգ րա ցի ա յի ու ղի է բռնում, հե տա գա
յում այն հիմք է դառ նում հա մայն քի մյուս ազ գա կից ան դամ ե րի 
միգ րա ցի ա յի մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի ընդ լայն
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ման հա մար: Միգ րա ցի ոն այդ ուղ ղու թյուն ներն առա վել ցայ տուն 
են դրսև որ վում հատ կա պես Հա յաս տա նի այն մար զե րում, որոնք 
խորհր դա յին շրջա նում ու նե ցել են հան րա պե տու թյու նից դուրս 
ակ տիվ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հոս քեր: Դրանք հիմ ա կա
նում Շի րա կի, Լո ռու և Գե ղար քու նի քի մար զերն են, որ տեղ խորհր
դա յին շրջա նում դի տարկ վել են ար տա գնա ցու թյան բարձր տեմ
պեր, և նրանց մի մա սը հե տա գա յում նա խընտ րել է մշտա կան 
բնա կու թյու նը: Գե ղար քու նի քի մար զի Սա րու խան գյու ղից 1970
ական թվա կան նե րից մին չև այժմ նրանց եր րորդ սե րուն դը հիմ
նա կա նում ար տագ նա ցու թյան է մեկ նում այն բնա կա վայ րեր, որ
տեղ տա րի ներ շարու նակ մեկ նել են պա պե րը և հայ րե րը: Նրանց 
միգ րա ցի ոն ուղ ղու թյուն նե րը նե րա ռում են Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյան Նո վո սի բիրսկ, Չե լյա բինսկ, Սա րա տով, Վոլ գո գրադ, Սո չի, 
Նիժ նի Նով գո րոդ, Տյու մեն, Եկա տե րին բուրգ մար զե րը: Մի այն 
Նիժ նի Նով գո րո դում այդ գյու ղից, շնոր հիվ ար տագ նա աշ խա
տան քի, մշտա կան բնա կու թյուն է հաս տա տել շուրջ 400 ըն տա նիք, 
Տյու մե նի մար զում՝ 200, Եկա տե րին բուր գում՝ 120 ըն տա նիք: Էթ նիկ 
ցան ցը երկ րի ընտ րու թյան հար ցում իր ազ դե ցու թյունն է թող նում 
նաև հայ րե նակ ցա կան սկզբուն քով (հա յաս տան ցի ներ, որ տեղ 
առանձ նա նում են նաև մար տու նե ցի ներ, գյում րե ցի ներ, լո ռե ցի ներ 
և այլն). հա մախմբ ման հա մար էա կան դեր է կա տա րում նրանց 
տա րած քա յին ինք նու թյու նը:

Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի աշ խար հագ րու թյու նը բա վա կան 
ընդգր կուն է, որը, ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, նե րա ռում 
է 35 եր կիր, որից 61,0%ը բա ժին է ընկ նում Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյա նը, 9,2%ը՝ ԱՄՆին, 7,2%ը՝ Գեր մա նի ա յին, 4,9%ը՝ Ֆրան սի ա
յին, 2,7%ը՝ Իս պա նի ա յին, 2,7%ը՝ Ուկ րա ի նա յին, 1,3%ը՝ հա վա սա
րա չափ Բել գի ա յին և Հու նաս տա նին, իսկ 1,1%ը՝ Լե հաս տա նին: 
Մնա ցած երկր նե րում գրանց վել է 1,0%ից ցածր ար տա գաղ թած նե
րի ցու ցա նիշ (աղ. 20):
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Աղյուսակ20.
Արտագաղթիերկիրը(%)

Երկր նե րը %
Ռու սաս տան 61,0
ԱՄՆ 9,2
Գեր մա նիա 7,2
Ֆրան սիա 4,9
Իս պա նիա 2,7
Ուկ րա ի նա 2,7
Բել գիա 1,3
Հու նաս տան 1,3
Լե հաս տան 1,1
Չի նաս տան 0,8
Վրաս տան 0,8
Ղա զախս տան 0,8
Նի դեռ լանդ ներ 0,6
Կա նա դա 0,6
Թուր քիա 0,5
Բե լա ռուս 0,5
Անգ լիա 0,3
Աբ խա զիա 0,3
Շվեյ ցա րիա 0,3
ԱՄԷ 0,3
Հնդկաս տան 0,3
Բուլ ղա րիա 0,3
Շվե դիա 0,3
Չե խիա 0,3
Ավստ րիա 0,2
Մեք սի կա 0,2
Իռ լան դիա 0,2
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Սի րիա 0,2
Իս րա յել 0,2
Թուրք մենս տան 0,2
Իտա լիա 0,2
Լատ վիա 0,2
Կիպ րոս 0,2
Դա նիա 0,2
Լի բե րիա 0,2
Ըն դա մե նը 100,0

Ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի խմբա վո րու մից հե տո հա յե րի հա մար 
ար տա գաղ թի նա խընտ րե լի եր կիր շա րու նա կում է մալ Ռու սաս
տա նի Դաշ նու թյու նը, այ նու հե տև նա խա պատ վու թյու նը տա լիս են 
եվ րո պա կան երկր նե րին, ԱՄՆին և Կա նա դա յին (գծ. 6):

Գծապատկեր6.
Արտագաղթիերկիրը(%)

Միգ րա ցի ա յի մա սին որո շում կա յաց նող անձն ու նե նում է ոչ թե 
մեկ, այլ մի քա նի ուղ ղու թյան ընտ րու թյուն: Շնոր հիվ ցան ցա յին 
միգ րա ցի ա յի՝ միգ րանտ նե րի որոշ մա սը սկզբնա կան շրջա նում 
բնա կու թյուն է հաս տա տել ար տերկ րի այս կամ այն քա ղա քում կամ 
գյու ղում, բայց, բա վա րար ված չլի նե լով, ցանցն աջակ ցել է տե ղա
փոխ վել այլ բնա կա վայր: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ ար
տերկ րում բնա կու թյուն հաս տա տած նե րի 2,2%ն առա ջի կա մեկ 
տար վա հա մար մտադ րու թյուն է հայտ նել շա րու նա կել մալ այդ 
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երկ րում, բայց փո խել բնա կա վայ րը, իսկ 0,5%ը՝ տե ղա փոխ վել այլ 
եր կիր՝ բնա կու թյան: Որ պես տե ղա փոխ վե լու պատ ճառ նշել են աշ
խա տանք և բարձր եկա մուտ ներ ու նե նա լու հնա րա վո րու թյու նը, 
իսկ այդ հար ցում ակն կա լում են նաև ցան ցի աջակ ցու թյու նը (գծ. 7):

Գծապատկեր7.
Առաջիկամեկտարվահամարտեղափոխվելու

մտադրությունները(%)

Այս պի սով, Հա յաս տա նից բնակ չու թյան ար տա գաղ թը պայ մա նա
վոր ված է փոխ կա պակց ված մի շարք պատ ճառ նե րով, իսկ հարց
ված նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյունն այն հա մա րել է աշ խա
տան քի կամ բա վա րար եկա մուտ ապա հո վող աշ խա տա տե ղե րի 
բա ցա կա յու թյու նը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա
լիս, որ վեր ջինս առա վել իրա կան է դառ նում այն ժա մա նակ, երբ 
ար տերկ րում առ կա է միգ րա ցի ոն ցան ցը, որն արա գաց նում և 
հնա րա վո րու թյուն ներ է ստեղ ծում ծագ ման երկ րից բնակ չու թյան 
ար տա գաղ թի և այդ հար ցում նրանց որո շում ե րի կա յաց ման վրա: 
Ար տերկ րում միգ րա ցի ոն ցան ցի առ կա յու թյու նը են թադ րում է Հա
յաս տա նից էմիգ րա ցի ա յի գոր ծըն թա ցի աս տի ճա նա կան ընդ լայ
նում և նոր ըն տա նիք նե րի ներգ րա վում: Ցան ցի կող մից մարդ կա
յին և նյու թա կան ռե սուրս նե րի տրա մադ րում իր ազ դե ցու թյունն է 
թող նում Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի ուղ ղու թյուն նե րի վրա:
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ԵՐՐՈՐԴԳԼՈՒԽ

ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻԱՌՋԵՎԾԱՌԱՑԱԾ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԵՎՄԻԳՐԱՑԻՈՆՑԱՆՑԻ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆՁԵՎԵՐԸ
ԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ

3.1. Միգ րանտ նե րի առ ջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը
Այս գլխում քննար կե լու ենք այն հար ցը, թե ար տերկ րում մշտա
կան բնա կու թյան հա մար ինչ աջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել նրանց 
պե տա կան կամ մաս նա վոր կա ռույց նե րը և ոչ ֆոր մալ ցան ցա յին 
կա պե րը: Միգ րա ցի ա յի գոր ծըն թա ցը դառ նո՞ւմ է ար դյոք ավե լի 
ինս տի տու ցի ո նա լաց ված, թե՞ այդ հար ցում շա րու նա կում են ապա
վի նել հա մայն քի ցան ցա յին օգ նու թյա նը: Աղյու սակ 21ի վի ճա
կագ րա կան ցու ցա նիշ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ար տեր
կիր մեկ նե լիս նրանց գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը՝ 63,3%ը, օգտ
վել է այն տեղ բնակ վող բա րե կամ ե րի, ըն կեր նե րի աջակ ցու թյու
նից (52,7%ը՝ ար տերկ րում, իսկ 10,8ը՝ Հա յաս տա նում): Ըստ նույն 
աղյու սա կի՝ այդ հար ցում ոչ թե մեծ է ՀՀում և ար տերկ րում 
գտնվող պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, այլ ոչ ֆոր մալ ցան ցա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի դե րը: Ել նե լով այդ ցու ցա նիշ նե րից՝ կա րող 
ենք նշել, որ ցան ցով պայ մա նա վոր ված միգ րա ցի ան դուրս է մում 
պե տա կան կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյու նից, իսկ գոր ծըն
թա ցը դժվա րու թյամբ է վե րահս կո ղու թյան են թարկ վում: Ինչ վե
րա բե րում է Հա յաս տա նում և ար տերկ րում գոր ծող մաս նա վոր ըն
կե րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վե լուն, ապա դրան ցից 
օգտ վող նե րի թի վը կազ մել է ամե նա ցածր տո կո սը (13,2%): Այդ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, այդ թվում՝ նաև իրա վա կան, տրա մադ
րում են տա րա տե սակ ծա ռա յու թյուն ներ, բայց ար տեր կիր մեկ նե
լու հա մար քչերն են օգտ վել դրան ցից (աղ. 21):
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Աղյուսակ21.
Ի՞նչաջակցություններիցենօգտվել(«այո»պատասխանները)(%)

Ծա ռա յու թյուն ներ %

Օգտ վել են պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րից ՀՀ-ում 
(դես պա նա տուն, պե տա կան ծրագ րեր և այլն)

24,7

Օգտ վել են պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րից 
ըն դու նող երկ րում

22,5

Օգտ վել են մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի  
ծա ռա յու թյուն նե րից Հա յաս տա նում

4,9

Օգտ վել են մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի  
ծա ռա յու թյուն նե րից ըն դու նող երկ րում

8,3

Օգտ վել են Հա յաս տա նում բնակ վող  
բա րե կամ նե րի/ըն կեր նե րի աջակ ցու թյու նից

10,6

Օգտ վել են ար տերկ րում բնակ վող  
բա րե կամ նե րի/ըն կեր նե րի աջակ ցու թյու նից

52,7

Աղյուսակ22.
Արտերկրումունեցածդժվարությունները(%)

Դժվա րու թյուն նե րը %

Աշ խա տանք գտնե լու/աշ խա տե լու 17,6

Բնա կա րան գտնե լու 18,0

Անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թա յին ձև ա կեր պում նե րի 17,9

Ֆի նան սա կան/նյու թա կան 19,5

Նոր ծա նո թու թյուն նե րի հաս տատ ման 6,4

Լեզ վի չի մա ցու թյան 2,0

Առող ջա պա հա կան 0,5

Կրթա կան 0,1

Մշա կու թա յին ադապ տա ցի ա յի 0,1

Ոչ մի 16,2

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 1,8

Ըն դա մե նը 100,0
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Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ ար տեր կիր 
մեկ նե լուց հե տո միգ րանտ նե րի 83,8%ն այն տեղ ու նե ցել է որո շա
կի դժվա րու թյուն ներ, այդ թվում՝ ֆի նան սա կան, ինչ պես նաև 
վար ձով բնա կա րան գտնե լու, անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ձև ա
կերպ ման, շփվե լու, լեզ վի չի մա ցու թյան հետ կապ ված (աղ. 22):

Ար տերկ րում միգ րանտ նե րի առ ջև ծա ռա ցած խնդիր նե րին անդ
րա դար ձել են նաև հարց մա նը մաս նակ ցած փոր ձա գետ նե րը: Այդ 
առու մով ներ կա յաց նենք ՏԿԵՆ Միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան փոր ձա
գետ նե րից մե կի կար ծի քը. «Խնդիր նե րը շատ տար բեր են: Եթե էլի 
իմ փոր ձից ասեմ, բայց ար դեն հե տին հա յաց քով, երբ ար դեն վե
րա դար ձող նե րի հետ ենք աշ խա տում կամ հայ րե նա դարձ նե րի, 
եթե իրենց աչ քե րով նա յենք իրենց խնդիր նե րին, ապա բո լոր հնա
րա վոր և անհ նար խո չըն դոտ նե րին իրենք կա րող են բախ վել: Էլի 
կախ ված երկ րից՝ տար բեր են: Ինչ քա նո՞վ է եր կիրն ավե լի բաց՝ 
միգ րանտ նե րին ըն դու նե լու, ինչ քա նո՞վ էդ երկ րում կա հա մայնք նե
րի, միգ րա ցի ոն ցան ցի առ կա յու թյուն... և դրա նից կախ ված ար դեն 
խնդիր ներն էլ են շատ տար բեր: Ինձ հա մար իրա զեկ ման պա կասն 
է կա րև որ, ես խնդրից եմ գա լիս, այ սինքն՝ որ տե ղից են գա լիս
առա ջա նում մյուս խնդիր նե րը: Իսկ մա ցած խնդիր նե րը՝ փաս
տաթղ թե րի խնդրի են բախ վում, աշ խա տան քի, բժշկա կան հար ցե
րի, կրթու թյան: Բո լոր տե սա կի խնդիր նե րին կա րող են բախ վել, 
եթե չգի տեն, թե էդ հար ցե րին ինչ պես պետք է մո տե նալ, ինչ պես 
պետք է լու ծել» (փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ՏԿԵՆ Միգ րա ցի ոն 
ծա ռա յու թյան մաս նա գե տի հետ):

Միգ րանտ նե րի առ ջև ծա ռա ցած դժվա րու թյուն նե րը, ըստ երկր նե
րի, ու նեն որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ. այս պես, ԱՄՆ, Կա նա
դա և եվ րո պա կան երկր ներ մեկ նած նե րը հա մե մա տա բար դժվա
րու թյամբ են աշ խա տանք գտել, բախ վել են նաև անհ րա ժեշտ 
փաս տաթղ թե րի ձև ա կերպ ման խնդիր նե րի: ՌԴ մեկ նած նե րը 
դժվա րու թյամբ են վար ձով բնա կա րան գտել, սկզբնա կան շրջա
նում ու նե ցել են ֆի նան սա կան խնդիր ներ: Ֆի նան սա կան դժվա
րու թյուն նե րի մա սին նշել են նաև ԱՄՆ և Կա նա դա ու եվ րո պա
կան երկր ներ մեկ նած նե րը (աղ. 23):
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Աղյուսակ23.
Արտերկրումունեցածդժվարությունները՝ըստերկրների(%)

Դժվա րու թյուննե րը  
ար տերկ րում

Ար տա գաղ թի եր կի րը
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Աշ խա տանք գտնե լու/աշ խա տե լու 17,0 13,5 19,3 19,8 12,5

Բնա կա րան գտնե լու 21,7 5,4 14,6 11,3 6,3

Անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թա յին 
ձև ա կեր պում նե րի/կար գա վո րում-
նե րի

17,1 16,2 21,5 13,2 18,8

Ֆի նան սա կան/նյու թա կան 20,3 16,2 18,6 18,9 15,6

Նոր ծա նո թու թյուն նե րի հաս-
տատ ման 5,0 8,1 8,4 8,5 9,4

Լեզ վի չի մա ցու թյան 0,8 0,0 4,7 1,9 6,3

Առող ջա պա հա կան 0,5 2,7 0,4 0,9 0,0

Կրթա կան 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Մշա կու թա յին ադապ տա ցի ա յի 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Ոչ մի 15,8 35,1 10,6 22,6 31,3

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 1,8 2,7 1,5 2,8 0,0

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ար տեր կիր մեկ նե լուց հե տո այն տեղ հաս տատ վե լու նպա տա կով 
միգ րանտ նե րի մոտ մեկ հին գե րոր դը դի մել է տե ղա կան իշ խա նու
թյուն ներ՝ ապաս տան հայ ցե լու իրա վուն քի հա մար:

Աղյու սակ 24ում բեր ված մյուս ցու ցա նիշ նե րից կա րող ենք եզ րա
կաց նել, որ հայ հա մայն քին որևէ խնդրի լուծ ման ակն կա լի քով դի
մած միգ րանտ նե րի թի վը շատ փոքր է՝ պայ մա նա վոր ված փոխվս
տա հու թյան, տե ղե կատ վու թյան, միգ րանտ նե րի փոր ձի պա կա
սով:
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Աղյուսակ24.
Ի՞նչքայլերիենդիմել(«այո»պատասխանները)(%)

Քայ լե րը %

Դի մել են տե ղա կան իշ խա նու թյուն ներ՝ 
ապաս տան հայ ցե լու իրա վուն քի հա մար 19,7

Դի մել են տե ղի հայ հա մայն քին՝ որևէ 
խնդրի լուծ ման ակն կա լի քով 3,9

Դի մել են բա րե գոր ծա կան մի ու թյուն ներ /
կազ մա կեր պու թյուն ներ 1,6

3.2. Սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցի դե րը ար տերկ րում 
միգ րանտ նե րի աջակ ցու թյան հար ցում

Սո ցի ա լա կան ցան ցը կա տա րում է նաև աջակ ցող և ու ղեկ ցող գոր
ծա ռույթ, և այդ առու մով, ինչ պես նշում է Դ. Մաս սե ին, ար տերկ
րում հաս տատ ված միգ րանտ նե րի և նրանց հայ րե նի քում գտնվող 
հա րա զատ նե րի, ըն կեր նե րի, հա րև ան նե րի մի ջև կա պե րը հիմ
վում են անուղ ղա կի պար տա կա նու թյուն նե րի վրա14: Այդ անուղ
ղա կի պար տա կա նու թյուն նե րից են նաև ար տեր կիր մեկ նե լու 
աջակ ցու թյու նը և ցան ցի մի ջո ցով ար տերկ րում նոր հա րա բե րու
թյուն նե րի կա ռու ցու մը, ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ ինս տի տու ցի ո նալ կա
ռույց ներ մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ ցան ցը նոր մի ջա վայ րում օգ
նում է լու ծել նո րեկ նե րի առ ջև ծա ռա ցած կա րիք նե րը և ար տերկ
րում հեշ տաց նում է նրանց մուտ քը սո ցի ալտնտե սա կան մի շարք 
ոլորտ ներ: Նրանք, հեն վե լով ավե լի վաղ այդ եր կիր մեկ նած ազ
գա կան նե րի, ըն կեր նե րի, ծա նոթ նե րի ձև ա վո րած ֆոր մալ և ոչ 
ֆոր մալ կա պե րի վրա, հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում ստա նա լու 
տե ղե կատ վու թյուն, նյու թա կան և ոչ նյու թա կան աջակ ցու թյուն: 
Ցան ցը դառ նում է ռե սուրս նե րի փո խա նակ ման կա րև որ մի ջոց: 

14 Messey D., Arango J.,  Hugo G.,  Kouaouci A. Pellegrino and  Tayllor E., 1993, Theories 
of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Development Re
view. Vol. 19. No. 3, p. 449, https://www.jstor.org/stable/2938462?origin=crossref
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Այդ առու մով տե ղին է «Մի ու նե ցիր հա րյուր ռուբ լի, այլ ու նե ցիր 
հա րյուր բա րե կամ» հայտ նի ասաց ված քը, որը լա վա գույնս է բնու
թագ րում սո ցի ա լա կան ցան ցի դե րը: Միգ րանտ նե րի առա ջին սե
րուն դը, որ պես սո ցի ա լա կան ցան ցեր ձև ա վո րող և վե րար տադ
րող, նո րեկ նե րի հա մար դառ նում է կա րև որ մարդ կա յին ռե սուրս. 
այդ մի ջո ցով նրանք ստա նում են «թույլտ վու թյուն»՝ այլ կա ռույց
ներ մուտք գոր ծե լու հա մար: Սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցը նպաս
տում է Հա յաս տա նից միգ րանտ նե րի տե ղա փոխ ման ծախ սե րի 
նվա զեց մա նը, ռիս կե րի կրճատ մա նը և ար տերկ րում ծա ռա ցած 
խնդիր նե րի հաղ թա հար մա նը: Այն հար ցին, թե «Խնդրում եմ նշել՝ 
ո՞ր հար ցե րում են աջակ ցու թյուն ստա ցել Ձեր հա րա զատ նե րը», 
մաս նա կից նե րի 44,0%ը նշել է, որ ար տերկ րում նրանց օգ նու թյամբ 
գտել է աշ խա տանք, 36,3%ը՝ բնա կա րան, 32,2%ին աջակ ցել են 
նոր ծա նո թու թյուն նե րի հաս տատ ման հար ցում, 30,7%ը որոշ ժա
մա նակ բնակ վել է հա րա զատ նե րի մոտ, 27,4%ը ստա ցել է անհ րա
ժեշտ փաս տա թղթե րի ձև ա կերպ ման հետ կապ ված օգ նու թյուն, 
25,8%ը՝ նյու թա կան ա ջակ ցու թյուն, 18,9%ը՝ ու ղև ո րու թյան գոր
ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հար ցում աջակ ցու թյուն և այլն (աղ. 25):

Աղյուսակ25.
Արտերկրումմիգրանտներինցուցաբերածաջակցությանձևերը(%)

Աջակ ցու թյան ձև ե րը %

Աշ խա տանք գտնել 44,0
Բնա կա րան գտնել 36,3
Հա մա տեղ բնակ վել 30,7
ՀՀ-ում անհ րա ժեշտ ձև ա կեր պում ներ 9,2
Ար տերկ րում անհ րա ժեշտ ձև ա կեր պում ներ 27,4
Ու ղև ո րու թյան գոր ծըն թաց 18,9
Նյու թա կան 25,8
Նոր ծա նո թու թյուն նե րի հաս տա տում 32,2
Այլ 1,6
Աջակ ցու թյուն չեն ստա ցել 31,0
Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 4,5
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Ըստ երկր նե րի՝ միգ րանտ նե րին ցու ցա բե րած աջակ ցու թյան ձև ե
րի մա սին աղյու սակ 26ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րից կա րող 
ենք եզ րա կաց նել, որ ցան ցի կող մից օգ նու թյուն չստա ցած նե րի 
թի վը կազ մել է 9%14 %: Մնա ցած նե րին մեկն ման երկր նե րում ցան
ցը ցու ցա բե րել է տար բեր տե սա կի աջակ ցու թյուն:

Աղյուսակ26.
Աջակցությանձևերը՝ըստերկրների(%)

Աջակ ցու թյան ձև ե րը

Ար տա գաղ թի եր կի րը
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Աշ խա տանք գտնել 19,3 20,6 11,0 13,8 16,0
Բնա կա րան գտնել 15,4 14,7 10,5 11,8 14,0
Հա մա տեղ բնակ վել 11,8 11,8 11,6 12,8 6,0
ՀՀ-ում անհ րա ժեշտ ձև ա կեր պում ներ 2,7 1,5 5,2 5,1 4,0
Ար տերկ րում անհ րա ժեշտ  
ձև ա կեր պում ներ

9,5 8,8 13,3 9,7 14,0

Ու ղև ո րու թյան գոր ծըն թաց 5,4 5,9 9,9 11,3 10,0
Նյու թա կան 9,5 7,4 10,5 11,8 8,0
Նոր ծա նո թու թյուն նե րի հաս տա տում 12,9 14,7 11,0 10,3 14,0
Այլ 0,6 0,0 0,6 1,0 0,0
Աջակ ցու թյուն չեն ստա ցել 11,6 11,8 13,5 9,2 14,0
Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 1,1 2,9 2,8 3,1 0,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ըստ տո կո սա յին հա րա բե րու թյան և տա րեթ վե րի՝ աջակ ցող այդ 
ան ձանց 36,4%ը Հա յաս տա նից արտերկ րում բնա կու թյան է տե
ղա փոխ վել 19922000 թթ., 21,1%ը՝ 20012011 թթ., 8,2%ը՝ 20122020 
թթ., 18,1%ը՝ 19711991 թթ., իսկ 2,5%ը՝ 19401970ական թթ.: Հե տև ա
 բար, խորհր դա յին շրջա նում ձև ա վոր ված հայ կա կան ցան ցը տո
կո սա յին հա րա բե րու թյամբ շատ քիչ դեր է ու նե ցել այդ հար ցում, 
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իսկ Հա յաս տա նից ար տա քին տա րած քա յին ակ տիվ տե ղա շար ժե
րին նպաս տել են հետ խորհր դա յին տա րի նե րին ար տերկ րում 
հաս տատ ված միգ րանտ նե րը:

Գծապատկեր8.
Աջակցողցանցի՝արտերկիրտեղափոխմանտարեթիվը(%)

Հա յաս տա նից ար տեր կիր բնա կու թյան մեկ նած նե րի հա մե մա տա
բար մեծ մա սը բա ժին է ընկ նում 19922001 թթ., որը հա մար վում է 
հան րա պե տու թյու նից զանգ վա ծա յին ար տա գաղ թի շրջան (1992
1994 թթ.՝ մոտ մեկ մի լի ոն, 19952001 թթ.՝ 250 հազ. մարդ)15, որոնք 
հե տա գա յում դար ձել են աջակ ցող ցան ցեր նոր միգ րանտ նե րի 
հա մար: Ըստ երկր նե րի՝ այդ տա րի նե րին ՌԴ մեկ նած նե րի և 
աջակ ցող նե րի թի վը կազ մել է 39,5%, եվ րո պա կան երկր ներ՝ 33,3%, 
ԱՄՆ և Կա նա դա՝ 30,4% (աղ. 27):

15 Եգանյան Գ. 2020, Միգրացիոն իրավիճակը և բնակչության տեղաշարժերի 
կա ռավարման ռազմավարությունները ՀՀում, Բանբեր Երևանի համալսա րա
նի (տնտեսագիտություն) գիտական հանդես, N 3 (33), էջ 5266:
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Աղյուսակ27.
Ըստերկրներիաջակցողցանցի՝

արտերկիրտեղափոխմանտարեթիվը(%)

Ե՞րբ են  
տե ղա փոխ վել  

ար տեր կիր

Ար տա գաղ թի եր կի րը
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1940-ական թթ. մին չև 1970-ական թթ. 2,3 5,6 1,1 0,0 16,7

1971-1991 թթ. 19,0 27,8 10,3 30,4 0,0

1992-2000 թթ. 39,5 27,8 33,3 30,4 22,2

2001-2011 թթ. 21,9 22,2 26,4 10,9 5,6

2012-2020 թթ. 7,5 0,0 9,2 13,0 11,1

Տե ղա ցի են 1,6 0,0 2,3 0,0 22,2

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 8,2 16,7 17,2 15,2 22,2

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Աջակ ցող ցան ցի դե րա կա տար նե րի վե րաբե րյալ պատ կե րա ցում 
են տա լիս գծա պատ կեր 9ում բեր ված տվյալ նե րը, որ տեղ ներ կա
յաց ված են «Աջակ ցող ան ձինք ի՞նչ կապ ու նեն ձեր հա րա զա տի 
հետ» հար ցի պա տաս խան նե րը:

Այդ տվյալ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ նրանք ար տերկ րում 
հաս տատ ված ազ գա կից ներ են (հայր/մայր, եղ բայր/քույր, որ դի/
դուստր, այլ ազ գա կան ներ), որոնք ցան ցում ապա հո վում են «ու
ժեղ» սո ցի ա լա կան կա պեր: Նրանք ընդ հա նու րի մեջ կազ մել են 
64,9%: Մնա ցած մա սի հա մար այն տեղ բա ցա կա յել են (կամ նրանք 
նպա տա կա հար մար չեն հա մա րել օգտ վել) «ու ժեղ» կա պե րը, և 
նրանց անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ տրա մադ րել են ըն կեր նե րը, գործ
ըն կեր նե րը, հա րև ան նե րը, ծա նոթ նե րը (32,1%): Դրանք բնու թագր
վում են որ պես «թույլ» սո ցի ա լա կան կա պեր, և եր բեմ վի ճարկ
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վում է նաև դրանց ամ րու թյան խնդի րը16: Այդ առու մով Մ. Ամբ րո
զի նին հակ ված է կար ծել, որ թե կուզ թույլ սո ցի ա լա կան կա պի տա
լը, ընդ հա նուր առ մամբ, ավե լի կա րև որ է, քան միգ րան տի կրթա
կան կար գա վի ճա կը 17:

Գծապատկեր9.
Արտերկրումաջակցողցանցիանձանցկապը

նորմիգրանտներիհետ(%)

Աջակ ցող ցան ցի ան ձանց կա պը նոր միգ րանտ նե րի հետ, ըստ 
երկր նե րի, ներ կա յաց ված է աղյու սակ 28ում, որ տեղ հիմ ա կա
նում գե րա կա յում են նրանց մի ջև գո յու թյուն ու նե ցող ազ գակ ցա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

Նոր միգ րանտ նե րի աջակ ցու թյան հար ցում փոր ձա գետ նե րը կա
րև ո րել են ավան դա կան սփյուռ քի դե րը. «Ես կար ծում եմ, որ հիմ
նա կա նում ավան դա կան սփյուռքն է, որ ու նի դրա կան ազ դե ցու
թյուն՝ օգ նե լու ար տա գաղ թած մեր քա ղա քա ցի նե րին, որով հե տև 
ու նեն կա պեր իշ խա նա կան, պե տա կան կա ռույց նե րի հետ: Ու նեն 
մեծ ավանդ այդ երկր նե րում ներդր ված՝ որ պես քա ղա քա ցի ներ, 

16 Granovetter, Mark S. 1983, The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. 
Sociological Theory 1, pp. 201233.

17 Ambrosini M. 2017, Why irregular migrants arrive and remain: the role of intermedi
aries. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43 (11), pp. 18131830.
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որ պես աշ խա տա սեր մար դիկ, իսկ նոր սփյուռ քը էն գոր ծո նը չի, 
ինչ որ ու նի ավան դա կան սփյուռ քը» (փոր ձա գի տա կան հար ցա
զրույց, պատ գա մա վոր, ԱԺ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե
րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ):

Աղյուսակ28.
Աջակցողցանցիանձանցկապընորմիգրանտներիհետ՝

ըստերկրների(%)

Աջակ ցող  
ան ձինք 

Ար տա գաղ թի եր կի րը
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Հայր / մայր 9,8 11,1 13,8 15,2 16,7

Որ դի / դուստր 2,3 0,0 3,4 13,0 0,0

Հարս / փե սա 2,0 0,0 1,1 0,0 0,0

Եղ բայր / քույր 18,3 16,7 11,5 17,4 16,7

Ըն կեր / ըն կե րու հի 19,9 11,1 24,1 17,4 11,1

Գոր ծըն կեր / կո լե գա 4,6 5,6 3,4 4,3 22,2

Այլ ազ գա կան 35,3 44,4 27,6 28,3 27,8

Ծա նոթ / հա րև ան 6,5 11,1 12,6 2,2 0,0

Այլ 1,3 0,0 2,3 2,2 5,6

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Աջակ ցող ցան ցի ան դամ ե րը նոր մի ջա վայ րում դառ նում են միգ
րանտ նե րի սո ցի ալտնտե սա կան կյան քի կազ մա կերպ ման, այ լէթ
նիկ խմբե րի հետ վար քագ ծա յին և կա յուն մշա կու թա յին տար բե
րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման կա րև որ պայ ման նե րից մե կը: Էթ նիկ 
ցան ցը միգ րանտ նե րի և տե ղի հա մայն քի մի ջև ապա հո վում է նաև 
շփում եր՝ խթա նե լով ազ գա յին մշա կույ թի, սո վո րույթ նե րի վե ր
ար տադ րու թյու նը: Այն հար ցին, թե «Ար տեր կիր տե ղա փոխ վե լուց 
հե տո ի՞նչ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ ու նեն այն տեղ բնակ վող հա
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րա զատնե րի հետ», հարց ված նե րի մի այն 5,3%ն է նշել, որ շփում
նե րը բա ցա կա յում են, իսկ մա ցած նե րի կար ծի քով՝ միգ րանտ նե
րի 60,4%ը շփվում է ամե նօ րյա ռե ժի մով, 24,6%ը հան դի պում է 
մի այն տո նա կան օրե րին և ըն տա նե կան մի ջո ցա ռում ե րին, իսկ 
5,9%ն ու նի ֆոր մալ հա րա բե րու թյուն ներ (աղ. 29):

Աղյուսակ29.
Արտերկրումհարազատներիհետունեցած

փոխհարաբերությունները(%)

Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը %

Ու նեն գրե թե ամե նօ րյա շփում, մտե րիմ են 60.4

Հան դի պում են մի այն տո նա կան օրե րին, 
ըն տա նե կան մի ջո ցա ռում նե րին

24.6

Հան դի պում են աշ խա տան քի բե րու մով, 
ֆոր մալ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ են

5.9

Ներ կա յումս չեն շփվում/գրե թե չեն շփվում 5.3

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 3.8

Ըն դա մե նը 100.0

Սո ցի ա լա կան ցան ցի դե րը նոր միգ րանտ նե րի հա մար կա րև որ է 
նաև «սո ցի ա լա կան կա պի տա լի» տե սան կյու նից, որը Պ. Բուր դի են 
սահ մա նել է որ պես փաս տա ցի կամ հա վա նա կան ռե սուրս ներ՝ 
կապ ված ծա նո թու թյուն նե րի վրա հիմ ված կա յուն կամ քիչ ինս
տի տու ցի ո նալ հա րա բե րու թյուն նե րի հետ18: Դրա մի ջո ցով նոր 
միգ րանտ ներն ըն դու նող երկ րում կա ռու ցում են նոր հա րա բե րու
թյուն ներ և մուտք գոր ծում ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ ինս տի տու ցի ո նալ 
կա ռույց ներ: Ընդ հա նուր առ մամբ, ցան ցի առ կա յու թյու նը նվա զեց
նում է նոր միգ րանտ նե րի տե ղա շար ժե րի ծախ սե րը, նպաս տում է 
էմիգ րա ցի ա յի նոր հոս քե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի մե ծաց մա նը և 
միգ րա ցի ա յից ակն կալ վող օգուտ նե րը: Ար տերկ րում ավե լի վաղ 

18 Bourdieu, P. 1985, The Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education, edited by J. G. Richardson, New York: Greenwood Press. pp. 
241–258.
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հաս տատ ված միգ րանտ ներն ար տա գաղ թի մտադ րու թյուն ներ ու
նե ցող իրենց հա րա զատ նե րի և ըն կեր նե րի հա մար նվա զեց նում 
են այդ գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված ծախ սե րը՝ նրանց տրա մադ րե
լով նյու թա կան և ոչ նյու թա կան որո շա կի ռե սուրս ներ: Ցան ցը 
նպաս տում է նաև միգ րա ցի ա յի հետ կապ ված ռիս կե րի կրճատ մա
նը՝ ապա հո վե լով նոր միգ րանտ նե րի հա մար անվ տան գա յին 
խնդիր նե րի և դրսի ճնշում ե րի մեղ մա ցու մը:

Հարց ման մաս նա կից նե րի 34,8%ը, գնա հա տե լով սո ցի ա լա կան 
ցան ցի դե րը ար տեր կիր մեկ նե լու հար ցում, ար տա հայ տել է այն 
կար ծի քը, որ եթե ար տերկ րում գտնվող հա րա զատ նե րը/ըն կեր նե
րը չա ջակ ցե ին, ապա նրանց ըն տա նի քի ան դամ ե րը ինք նու րույն 
չէ ին կա րող մեկ նել ար տեր կիր՝ բնա կու թյան (գծ. 10):

Գծապատկեր10.
Եթեարտերկրումգտնվողբարեկամները/ընկերներըչաջակցեին,

նրանքկարո՞ղէինինքնուրույնմեկնելտվյալերկիր՝բնակության(%)

Ներ կա յաց ված կար ծիք նե րը հա մադ րե լով ըստ մեկն ման երկր նե
րի ցու ցա նիշ նե րի հետ՝ կա րող ենք փաս տել, որ հարց ված նե րի 
գերակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը՝ 65,2 %ը, նշել է, որ եթե չլի ներ 
ԱՄՆում և Կա նա դա յում բնակ վող հա րա զատ նե րի / ըն կեր նե րի 
աջակ ցու թյու նը, ապա նրանք ինք նու րույն չէ ին կա րող մեկ նել այդ 
երկր ներ:
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Աղյուսակ30.
Ինքնուրույնբնակությանմեկնելուկարծիքները՝ըստերկրների(%)

Կա րող էին 
ինք նու րույն 

մեկ նել  
բնա կու թյան

Ար տա գաղ թի եր կի րը

Ռո
ւ ս

ա
ս տ

ա
ն

ԱՊ
Հ 

 
եր

կր
 նե

ր

Եվ
 րո

 պ
ա

 կա
ն 

եր
կր

 նե
ր

ԱՄ
Ն 

և
 

Կա
 նա

 դա

Այ
լ ե

րկ
ր ն

եր

Մի ան շա նակ ոչ 13,9 12,5 28,6 37,5 31,3
Հա վա նա բար ոչ 25,6 43,8 22,1 25,0 18,8
Հա վա նա բար այո 37,6 18,8 18,2 20,0 25,0
Մի ան շա նակ այո 19,5 25,0 20,8 15,0 25,0
Դժվ. եմ պատ. 3,4 - 10,4 2,5 -
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Այս պի սով, միգ րա ցի ոն ցան ցը նվա զեց նում է տե ղա շար ժե րի ծախ
սե րը և ռիս կե րը և բարձ րաց նում միգ րա ցի ա յից ակն կալ վող օգուտ
նե րը: Ցան ցը նոր մի ջա վայ րում օգ նում է լու ծել նո րեկ միգ րանտ
նե րի առ ջև ծա ռա ցած մի շարք կա րիք ներ և ար տերկ րում հեշ տաց
նում է նրանց մուտ քը ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ ինս տի տու ցի ո նալ կա
ռույց նե րը: Ցան ցը նոր միգ րանտ նե րի հա մար ար տերկ րում վե
րած վում է կա րև որ սո ցի ա լա կան կա պի տա լի, քա նի որ տրա մա
դրում է մարդ կա յին և նյու թա կան ռե սուրս ներ:



— 57 —

ՉՈՐՐՈՐԴԳԼՈՒԽ

ԱՐՏԱԳԱՂԹԱԾՆԵՐԻԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ

4.1. Ար տա գաղ թած նե րի զբաղ վա ծու թյան  
կար գա վի ճա կը և ոլորտ նե րը

XX դա րի երկ րորդ կե սից սկսած՝ բնակ չու թյան զանգ վա ծա յին 
միգ րա ցի ան դար ձել է հա մաշ խար հա յին հան րու թյան կյան քի բնո
րոշ կող մե րից մե կը: Այն, ի թիվս այլ ազ դե ցու թյուն նե րի, նաև 
տնտե սա կան ազ դե ցու թյուն է թող նում ինչ պես ել քի, այն պես էլ 
մուտ քի երկր նե րի վրա: Մի ջազ գա յին փոր ձա գի տա կան գնա հա
տա կան նե րով (2000ական թթ. սկզբի տվյալ ներ)՝ յու րա քան չյուր 
բարձ րա կարգ մաս նա գե տի ար տա գաղ թի հե տև ան քով պե տու
թյան տնտե սու թյան հա մընդ հա նուր կո րուստ նե րը (մտա վոր, նյու
թա կան, ֆի նան սա կան) կա րող են գնա հատ վել մին չև 1 մլն դո լար19:

Աշ խա տու թյան այս բաժ նում նպա տակ ու նենք ցույց տալ, թե վեր
ջին երեք տաս նա մյա կում ար տա գաղ թի հե տև ան քով ինչ մարդ
կա յին կա պի տալ է կորց րել Հա յաս տա նը և ինչ ռե սուրս է ապա հո
վել ըն դու նող երկր նե րի հա մար:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ ար տա գաղ թած 
չա փա հաս բնակ չու թյան գե րակ շիռ մա սը՝ շուրջ 79%ը, տնտե սա
պեսսո ցի ա լա պես ակ տիվ խմբի ան դամ է, այ սինքն՝ նրանք կա՛մ 
տար բեր կար գա վի ճակ նե րով աշ խա տում են մուտ քի երկր նե րում 
(գոր ծա տու, ինք նազ բաղ ված, վար ձու աշ խա տող և ժա մա նա կա
վոր աշ խա տանք կա տա րող), կա՛մ ու սա նող են, և ըն դա մե նը 21%ն 
է պա սիվ կար գա վի ճա կում՝ գոր ծա զուրկ է, տնա յին տնտե սու
թյամբ զբաղ վող և կեն սա թո շա կա ռու (գծ. 11): Եթե նույն սկզբուն

19 «Утечка мозгов» как глобальное явление: причины и последствия. Центр гума
ни тарных технологий. // Электронная публикация: Центр гуманитарных техно
логий. 05.04.2008.  https://gtmarket.ru/library/articles/1653
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քով հար ցը դի տար կենք ըստ ար տա գաղ թի երկր նե րի, ապա այս 
ցու ցա նի շից որո շա կի շե ղում կնկա տենք մի այն ԱՄՆի և Կա նա
դա յի դեպ քում. այս տեղ ար տա գաղ թած նե րի մեջ ակ տիվ զանգ վա
ծը կազ մում է 76%: Մնա ցած երկր նե րի պա րա գա յում այդ ցու ցա նի
շը տա տան վում է 78,879,7ի մի ջա կայ քում (Ռու սաս տան՝ 79,7%, 
ԱՊՀ երկր ներ՝ 79,6%, եվ րո պա կան երկր ներ՝ 78,8%, այլ երկր ներ՝ 
79,5%): Նշված ցու ցա նիշ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ հայ 
միգ րանտ ներն իրենց տնտե սա կան ներդ րում են ու նե նում ըն դու
նող երկր նե րի հա մար:

Գծապատկեր11.
Արտագաղթածներիզբաղվածությանկարգավիճակը(%)

Ար տա գաղ թած նե րի մաս նա գի տա կան նկա րագ րի վեր լու ծու թյու
նից պարզ դար ձավ (գլուխ առա ջին), որ նրանց շուրջ կե սը բարձր 
որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ ներ են (հա սա րա կա կան գի
տու թյուն ներ՝ 23,1%, ճար տա րա գի տու թյուն և նոր տեխ նո լո գի ա
ներ՝ 8,2%, բժշկա կան մաս նա գի տու թյուն ներ՝ 7,9%, հու մա նի տար 
գի տու թյուն ներ՝ 6,6%, բնա կան գի տու թյուն ներ՝ 2,6% և այլն): Չնա
յած նշված մաս նա գի տու թյուն նե րի որոշ մա սը Հա յաս տա նում մեծ 
պա հան ջարկ չու նի և այդ իսկ պատ ճա ռով դժվար է մաս նա գի տու
թյամբ աշ խա տանք գտնե լը, սա կայն մյուս կող մից էլ հե տա զո տու
թյու նը բա ցա հայ տում է, որ նրանք ար տա գաղ թի երկ րում ևս մաս
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նա գի տա կան աշ խա տանք չեն կա տա րում: Ինչ պես ցույց են տա լիս 
աղյու սակ 31ի տվյալ նե րը, նրանց կե սից ավե լին ընդգրկ ված է 
բարձր որա կա վո րում չպա հան ջող ոլորտ նե րում. դրանք են, օրի
նակ, սպա սարկ ման ոլոր տը՝ 20,3%, առև տու րը՝ 19,4%, շի նա րա րու
թյու նը՝ 17,5%, տրանս պոր տը՝ 8,9% և այլն: Նրանց որոշ մա սը մաս
նա գի տու թյամբ աշ խա տում է ավե լի շատ կրթու թյան, մշա կույ թի 
ոլոր տում՝ 7,0%, ապա առող ջա պա հու թյան հա մա կար գում՝ 5,0%:

Աղյուսակ31.
Արտագաղթածներիզբաղվածությանոլորտները՝ըստերկրների(%)

Աշ խա տան քի ոլորտ նե րը
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Սպա սար կում 20,3 18,9 22,5 24,4 21,0 19,2

Առև տուր 19,4 19,5 25,0 19,9 18,5 7,7

Շի նա րա րու թյուն /  
վերա նո րոգ ման  
աշ խա տանք ներ

17,5 21,8 12,5 10,2 3,7 15,4

Ար տադ րու թյուն 13,7 15,6 22,5 6,8 12,4 3,9

Տրանս պորտ 8,9 10,6 5,0 4,5 8,7 3,8

Կրթու թյուն, ար վեստ,  
մշա կույթ, սպորտ

7,0 5,2 7,5 10,2 7,4 26,9

Առող ջա պա հու թյուն 5,0 2,9 0,0 9,1 12,3 11,6

Հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ 3,8 3,2 0,0 6,3 3,7 7,7

ՏՏ ոլորտ 2,4 0,6 5,0 5,7 8,6 0,0

Այլ (իրա վա բա նու թյուն, 
լրագ րու թյուն, զին ված ու ժեր, 
գյու ղատն տե սու թյուն)

1,7 1,3 0,0 2.3 3.7 3.8

Դժվա րա նում եմ  
պա տաս խա նել

0,3 0,4 0,0 0,6 0,0 0,0

Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Հար ցը դի տար կե լով ըստ ար տա գաղ թի երկր նե րի՝ ներ կա յաց
նենք որոշ ու շագ րավ ցու ցա նիշ ներ: Որ պես բարձր որա կա վոր ված 
մաս նա գետ ներ՝ նոր ար տա գաղ թած հա յերն ավե լի շատ աշ խա
տում են եվ րո պա կան երկր նե րում, ԱՄՆում: Օրի նակ՝ առող ջա
պա հու թյան ոլոր տում այդ ցու ցա նի շը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մել է 9,1% և 12,3% այն դեպ քում, երբ ընդ հա նու րի ցու ցա նի շը 
5%ն է: Նույ նը վե րա բե րում է ՏՏ ոլոր տին. երբ ընդ հա նու րի դեպ
քում այդ զանգ վա ծը կազ մում է 2,4%, եվ րո պա կան երկր նե րում և 
ԱՄՆում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 5,7% և 8,6% (աղ. 31):

Այլ երկր նե րի պա րա գա յում, օրի նակ, ան հա մե մատ բարձր է կրթու
թյան ոլոր տում աշ խա տող նե րի տե սա կա րար կշի ռը՝ 26,9%: Խոս քը 
մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է Չի նաս տա նին և Հնդկաս տա նին, 
որ տեղ հա յե րը տե ղա փոխ վել են կրթա կան ծրագ րե րով: Այս հար
ցին անդ րա դար ձել է նաև մեր ծրագ րի փոր ձա գետ նե րից մե կը. 
«Չի նաս տա նը միգ րանտ ըն դու նող բա վա կան հե ռան կա րա յին եր
կիր է և ոչ մի այն հա յե րի հա մար. շատ մեծ աշ խա տան քա յին շու
կա ու նի: Ինչոր մի շրջան եղավ, որ գնում էին այն տեղ՝ անգ լե րեն 
դա սա վան դե լու: Հնդկաս տա նի կրթա կան հա մա կար գում էլ փո
փո խու թյուն ներ եղան, որ մե րոնք գնում են՝ հայ կա կան դպրոց նե
րում դա սա վան դե լու» (հար ցազ րույց միգ րա ցի ա յի հիմ ախն դիր
նե րով զբաղ վող մաս նա գե տի հետ, փոր ձա գետ ԱՄՆ Մի ջազ գա
յին զար գաց ման գոր ծա կա լու թյու նում): Կրթու թյան, մշա կույ թի 
ոլոր տում աշ խա տող նե րի տե սա կա րար կշի ռը հա մե մա տա բար 
մեծ է նաև եվ րո պա կան երկր նե րում (10,2%):

Ինչ վե րա բե րում է Ռու սաս տա նին և ԱՊՀ այլ երկր նե րին, ապա 
նույն աղյու սակ 31ի տվյալ նե րից տես նում ենք, որ նոր ար տա գաղ
թած հա յերն ընդգրկ ված են մի ջին որա կա վոր ման և մաս նա գի
տու թյուն չպա հան ջող աշ խա տանք նե րում: Ռու սաս տա նում, հա մե
մա տած ընդ հա նուր մի ջի նի հետ, այդ ցու ցա նի շը հա մե մա տա բար 
բարձր է շի նա րա րու թյան, ար տադ րու թյան և տրանս պոր տի (հա
մա պա տաս խա նա բար 21,8%, 15,6% 10,6%), իսկ ԱՊՀ երկր նե րում՝ 
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ար տադ րու թյան, առևտ րի և սպա սարկ ման (հա մա պա տաս խա նա
բար 22,5%, 25,0% 22,5%) ոլորտ նե րում:

Այս պի սով, մեր ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, 
որ վեր ջին երե սուն տա րի նե րին ար տա գաղ թած հա յե րի մե ծա
մաս նու թյու նը սո ցի ալտնտե սա պես ակ տիվ խմբում է գտնվում՝ 
հան դի սա նա լով որ պես մտա վոր և նյու թա կան ռե սուրս ըն դու նող 
երկր նե րի հա մար: Չնա յած Հա յաս տա նում ձեռք բե րած մաս նա գի
տու թյա նը՝ նրան ցից շա տերն ար տերկ րում մաս նա գի տա կան աշ
խա տանք չեն կա տա րում, այլ, լրա ցու ցիչ հմտու թյուն ներ ձեռք բե
րե լով, հար մար վում են տե ղի աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին 
կամ ընդգրկ վում մաս նա գի տու թյուն չպա հան ջող աշ խա տանք նե
րում: Իսկ, որ պես մաս նա գետ ներ, նրանք ավե լի շատ պա հանջ
ված են հիմ ա կա նում եվ րո պա կան երկր նե րի, ԱՄՆի և այլ երկր նե
րի (Չի նաս տան, Հնդկաս տան) առող ջա պա հու թյան, կրթու թյան և 
ՏՏ ոլորտ նե րում:

4.2. Ար տա գաղ թած նե րի իրա վա կան կար գա վի ճա կը
Ար տա գաղ թած նե րի զբաղ վա ծու թյան հարցն ուղ ղա կի ո րեն կապ
ված է այն փաս տի հետ, թե ինչ իրա վա կան կար գա վի ճակ ու նեն 
ըն դու նող երկ րում, քան զի գի տենք, որ, առանց տվյալ երկ րում աշ
խա տան քի թույլտ վու թյան, հնա րա վոր չէ գրանց ված աշ խա տանք 
կա տա րել: Կամ պարզ է, որ ար դեն քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց հա մար ավե լի հեշտ է աշ խա տանք գտնել մուտ քի երկր նե
րում:

Ինչ պես ցույց են տա լիս մեր ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րը, 
ար տա գաղ թած նե րի կե սից ավե լին՝ 62,6%ը, ձեռք է բե րել ըն դու
նող երկ րի քա ղա քա ցի ու թյուն: Այդ ցու ցա նիշն ամե նա բարձրն է 
ՌԴի և ամե նա ցած րը՝ այլ երկր նե րի պա րա գա յում՝ հա մա պա
տաս խա նա բար 70,5%, 38,9% (աղ. 32):
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Աղյուսակ32.
Արտագաղթածներիիրավականկարգավիճակը՝ըստերկրների(%)

Կար գա վի ճա կը
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Տվյալ երկ րի քա ղա քա ցի 62,6 70,5 59,2 42,5 57,3 38,9
Եր կա րա ժամ կետ բնակ վե լու 
թույլտ վու թյուն

24,1 17,3 38,8 37,1 33,3 41,7

Կար ճա ժամ կետ բնակ վե լու 
թույլտ վու թյուն

11,5 11,6 2,0 14,1 8,5 13,8

Ու սա նող / հա մալ սա րա նում 
հե տա զո տող

0,7 0,3 0,0 2,1 0,0 5,6

Ապաս տան փնտրող 0,2 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0
Փախս տա կա նի պաշ տո նա կան 
կար գա վի ճակ

0,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0

Զբո սաշր ջու թյան վի զա 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Պետք է նշել, որ այս հարցն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված է տվյալ երկ
րում բնակ վե լու տա րի նե րի հետ: Այս պես, նշենք, որ 19881991 թթ. 
տե ղա փոխ ված նե րի 94,9%ն ար դեն ձեռք է բե րել ըն դու նող երկ րի 
քա ղա քա ցի ու թյուն, իսկ 20182021 թթ. տե ղա փոխ ված նե րի՝ մի այն 
25,4%ը:

Վեր ջին տա սը տա րի նե րին ար տեր կիր տե ղա փոխ ված հա յերն 
ավե լի շատ ձեռք են բե րել եր կա րա ժամ ետ կամ կար ճա ժամ ետ 
բնակ վե լու թույլտ վու թյուն, ու նեն ու սա նո ղի կամ փախս տա կա նի 
կար գա վի ճակ: Վեր ջինս վե րա բե րում է մի այն եվ րո պա կան երկր նե
րին, և այս հար ցի հետ կապ ված՝ ծրագ րի փոր ձա գետն իր դի տար
կում է անում. «Եվ րո պա յում Սփյուռ քի դե րա կա տա րու մը շատ քիչ 
է: 200000 ապաս տան հայ ցող նե րը Եվ րո պա յին է բա ժին ըն կել, և 
ամ բողջ Եվ րո պան էս հոս քով է ձև ա վոր վել, հա մե նայն դեպս, 
60 –70 տո կո սը՝ հաս տատ: Իսկ էդ հոս քը ո՛չ Սփյուռ քի հետ կապ 
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ու նի, ո՛չ սո ցի ա լա կան ցան ցի հետ կապ ու նի, ուղ ղա կի մար դիկ 
փախ չում են երկ րից այս հեշտ ճա նա պար հով» (դա սա խոս, ԵՊՀ 
տնտե սա գի տու թյան ֆա կուլ տետ, միգ րա ցի ա յի հար ցե րով փոր
ձա գետ):

Ու սա նո ղի կար գա վի ճակն ավե լի շատ վե րա բե րում է այլ երկր նե
րին, ինչ պես նշե ցինք վե րև ում, մաս նա վո րա պես, Հնդկաս տա նին 
և Չի նաս տա նին, որ տեղ հա յե րը մեկ նում են եր կա րա ժամ ետ 
կրթա կան ծրագ րե րով: Ընդ հա նուր առ մամբ, 5,3% դեպ քե րում հայ 
միգ րանտ նե րը մուտք են գոր ծել այլ երկր ներ, այդ թվում՝ եվ րո պա
կան և ամե րի կյան երկր ներ, ու սա նո ղի/հե տա զո տո ղի կար գա վի
ճա կով, իսկ տա րի ներ անց այդ կար գա վի ճա կում մա ցել է ըն դա
մե նը 0,7%ը:

Կար գա վի ճա կի հար ցում հայ միգ րանտ նե րի ու նե ցած հա ջո ղու
թյուն նե րը ցույց տա լու հա մար ներ կա յաց նենք նաև այլ տվյալ ներ. 
ըն դու նող եր կիր մուտք գոր ծե լիս ամե նա շատ հան դի պող կար գա
վի ճա կը եղել է կար ճա ժամ ետ բնակ վե լու թույլտ վու թյու նը՝ 27,8%, 
ապա աշ խա տան քի թույլտ վու թյունն (22,6%) ու եր կա րա ժամ ետ 
բնակ վե լու թույլտ վու թյու նը (20,7%): Սկզբնա կան շրջա նում մի այն 
7,2% դեպ քե րում են ու նե ցել ըն դու նող երկ րի քա ղա քա ցի ու թյուն, 
այժմ՝ 62,6%: Կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ նոր միգ րանտ նե րի մե
ծա մաս նու թյու նը լու ծել է նաև կար գա վի ճա կի հետ կապ ված հար
ցե րը և ին տեգր վել ըն դու նող երկ րին նաև իրա վա կան տե սան կյու
նից:
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ՀԻՆԳԵՐՈՐԴԳԼՈՒԽ

ՑԱՆՑԸԵՎԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ
ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

5.1. Սփյուռ քի հա մայն քա յին կա ռույց նե րի  
և նոր միգ րանտ նե րի փո խառն չու թյուն նե րը

Հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նից բնակ չու թյան աճող միգ րա ցի ոն 
հոս քե րը տար բեր երկր նե րում առա ջաց նում են մի շարք խնդիր
ներ ոչ մի այն ըն դու նող երկր նե րի հա մար, այ լև իրենց՝ միգ րանտ
նե րի հե տա գա հար մար ման, ին տեգր ման հար ցե րում: Այս առու
մով սփյուռ քում մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն հա մայն քա յին կա
ռույց նե րը: Սա կայն հարկ է նշել, որ հայ կա կան սփյուռ քի հա մայնք
նե րը բազ մա զան են, և այդ բազ մա զա նու թյունն ավե լի ընդգծ վեց, 
երբ հա մալր վեց նոր ար տա գաղ թած հա յե րով: Միգ րա ցի ա յի հիմ
նախն դիր նե րով զբաղ վող մաս նա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րով՝ 
19882019 թթ. Հա յաս տա նից ար տա քին միգ րա ցի ոն բա ցա սա կան 
մա ցոր դի մե ծու թյու նը կազ մել է շուրջ 16001700 հա զար մարդ20, և 
այդ տե ղա շար ժե րի 90%ը 2020 թ. հուն վա րի 1ի դրու թյամբ ուղղ
վել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, իսկ մա ցա ծը՝ ԱՊՀ այլ երկր
ներ, եվ րո պա կան երկր ներ, ԱՄՆ, Կա նա դա և այլն21: Բեր ված վի
ճա կագ րա կան տվյալ նե րը փաս տում են, որ Հա յաս տա նից ար տա
գաղ թի պատ ճա ռով ար տերկ րի հայ ավան դա կան հա մայնք նե րի 
կող քին հաս տատ վում են միգ րանտ նե րի նոր խմբեր, որոնք հե
տա գա յում ձև ա վո րում են առա ջին նե րից տար բեր վող սո ցի ալ
մշա կու թա յին նոր տա րածք: Ընդ հա նուր առ մամբ, սկզբնա կան 
շրջա նում միգ րանտ նե րի մոտ տե ղի է ու նե նում սո ցի ա լա կան իրա

20 Եգանյան Գ. 2020, Միգրացիոն իրավիճակը և բնակչության տեղաշարժերի 
կա ռավարման ռազմավարությունները ՀՀում, Բանբեր Երևանի համալ սա րա
նի (տնտեսագիտություն) գիտական հանդես, N 3 (33), էջ 5266:

21 Միգրացիա, Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2020, https://www.
armstat.am/file/article/demog_2020_7.pdf (հասանելի է՝ 31.03.2022):
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կա նու թյան ըն կալ ման վե րա ի մաս տա վո րում, որը նոր մի ջա վայ
րում հան գեց նում է խմբա յին կեն սա ձևի22 և ներ փակ ման գոր ծըն
թաց նե րի: Այս երև ույթ ներն առ կա են նաև հայ նոր միգ րանտ նե րի 
մոտ, որը պարզ վել է մեր ու սում ա սի րու թյան ար դյուն քում:

Աղյուսակ33.
Հայհամայնքիհետառնչությանձևերը՝ըստարտագաղթիերկրի(%)

Առն չու թյան ձև ե րը 

Ըն
դ հ

ա
 նո

ւր

Ար տա գաղ թի եր կի րը

Ռո
ւ ս

ա
ս տ

ա
ն

Եվ
 րո

 պ
ա

 կա
ն 

եր
կր

 նե
ր

ԱՄ
Ն 

 
և

 Կ
ա

 նա
 դա

Ան դա մակ ցում են որևէ  
հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյան 6,3 5,3 6,6 9,7

Երե խա նե րը հա ճա խել են  
կի րակ նօ րյա դպրոց 8,9 7,2 9,8 16,1

Հայ հա մայն քը ֆի նան սա կան  
աջակ ցու թյուն է ցու ցա բե րել 2,8 2,7 4,1 3,2

Հայ հա մայն քը ոչ ֆի նան սա կան  
աջակ ցու թյուն է ցու ցա բե րել 6,4 3,4 12,3 9,7

Մաս նակ ցել են հա մայն քա յին  
մի ջո ցա ռում նե րին 26,9 24,1 32,0 33,9

Մաս նակ ցել են հայ հա մայն քի  
կազ մա կեր պած ակ ցի ա նե րին, ցույ ցե րին 21,3 17,0 29,5 37,1

Մաս նակ ցել են հայ հա մայն քի  
կազ մա կեր պած դրա մա հա վաք նե րին 32,9 30,5 34,4 54,8

Այս պես, նոր միգ րանտ նե րի և սփյուռ քի գոր ծող կա ռույց նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի հար ցը պար զե լու նպա տա կով հար ցազ րույ
ցի մաս նա կից նե րին տրված «Խնդրում եմ, ասա ցե՛ք, թե ինչ պե՞ս են 
կապ ված տե ղի հայ կա կան հա մայն քի հետ» հար ցի պա տաս խան
նե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այն կրում է հատ վա ծա յին բնույթ, 

22 Brubaker R. 2002, Ethnicity without groups, University of California (Los Angeles), 
European Journal of Sociology, 43 (2), pp. 163189.
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և մի քա նի հար ցե րի շուրջ է, որ հա մա գոր ծակ ցու թյան այդ ցու ցա
նի շը բարձր է: Ինչ պես ցույց են տա լիս քա նա կա կան տվյալ նե րը, 
ար տա գաղ թած նե րի՝ հա մայն քա յին որևէ կազ մա կեր պու թյանն 
ան դա մակ ցե լու մի ջին ցու ցա նի շը չի գե րա զան ցել 6,3%ը (աղ. 33): 
Հա մայն քա յին կա ռույց նե րին ֆոր մալ ան դա մակ ցե լու ցու ցա նի շը 
հա մե մա տա բար բարձր է ԱՄՆում և Կա նա դա յում (9,7%): Եվ րո
պա կան երկր նե րում այն կազ մում է 6,6%, ամե նա ցած րը ՌԴում է՝ 
5,3%:

Այս տվյալ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ նրանց ան դա մակ
ցու թյունն ավան դա կան կա ռույց նե րին թույլ է՝ կապ ված դրանց 
պահ պա նո ղա կան գոր ծու նե ու թյան, միգ րանտ նե րի՝ հա մայն քա յին 
կյան քի մաս նակ ցու թյան փոր ձի պա կա սի, ինչ պես նաև իրենց սո
ցի ա լա կան ցան ցե րում մա լու հան գա ման քի հետ, որը հան գեց
նում է նրանց մոտ խմբա յին, իսկ որոշ գնա հա տա կան նե րով՝ նաև 
ան հա տա կա նաց ված գոր ծե լա ո ճի: Նման դի տար կում է արել նաև 
ծրագ րի փոր ձա գետ նե րից մե կը. «...Որոշ դեպ քե րում նա խընտ րե
լի է լի նել ան հատ, քան թե հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ, որն էլ բե
րում է հա մայն քից կտրվե լուն: Եվ այ սօր վա Սփյուռ քը դառ նում է 
ան հատ նե րի հա վա քա ծու, որի ան դամ երն ու նեն հայ կա կան ազ
գա նուն, այլ ոչ թե հետ ցե ղաս պա նա կան Սփյուռք» (փոր ձա գի տա
կան հար ցազ րույց ԵՊՀ սո ցի ո լո գի ա յի ֆա կուլ տե տի միգ րա ցի ա յի 
հար ցե րով զբաղ վող դա սա խո սի հետ):

Ամե րի կյան և եվ րո պա կան երկր նե րի պա րա գա յում նաև ավան
դա կան սփյուռ քի և նոր ար տա գաղ թած նե րի ար ժե քա յին և աշ
խար հա յաց քա յին տար բե րու թյունն է պատ ճա ռը, որ վեր ջին ներս 
չեն ին տեգր վում սփյուռ քի հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե
րին: Այդ կար ծիքն առ կա է նաև փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան
նե րում. «Ավան դա կան սփյուռքն ար ժե քա յին ու րիշ հա մա կարգ ու
նի ձև ա վո րած, քան նոր սփյուռ քը: Այդ առու մով իրենց մոտ ան
տա գո նիս տա կան բա ներ կան, որը գու ցե թե սո ցի ալմշա կու թա յին 
ադապ տա ցի ա յին բա ցար ձա կա պես չի նպաս տում» (հար ցազ րույց 
միգ րա ցի ա յի հիմ ախն դիր նե րով զբաղ վող մաս նա գե տի հետ՝ 
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փոր ձա գետ ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լու թյու
նում):

Հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին ֆոր մալ ան դա մակ ցե լու 
ցու ցա նի շը, ինչ պես ար դեն նշե ցինք, ամե նա ցածրն է ՌԴում (աղ. 
33), որ տեղ հա մայն քա յին կա ռույց նե րը չու նեն հա րուստ պատ մու
թյուն և ձև ա վոր վել են վեր ջին 30 տա րի նե րի ըն թաց քում (օրի նակ՝ 
Ռու սաս տա նի հա յե րի մի ու թյու նը): Մի այն ԽՍՀՄի փլու զու մից հե
տո Ռու սաս տա նի հա յու թյու նը կանգ նեց հա մայն քա յին մի ա վոր ներ 
ձև ա վո րե լու անհ րա ժեշ տու թյան առաջ, քան զի խորհր դա յին շրջա
նում ՌԴ հա յու թյունն իրեն սփյուռք չէր ըն կա լում այն պատ ճա ռով, 
որ հա յու թյան հայ րե նաբ նակ հատ վա ծի հետ մի ա սին հան դի սա նում 
էր մեկ պե տու թյան՝ ԽՍՀՄի քա ղա քա ցի23: Հա մայն քա յին ինս տի
տուտ նե րի ձև ա վո րու մը ՌԴում ըն թա ցավ հա յա շատ բնա կա վայ րե
րում հա մայն քա յին մար մին նե րի ստեղծ ման ճա նա պար հով: Այ սօր, 
սա կայն, միգ րանտ նե րը Ռու սաս տա նը մոտ են ըն կա լում մշա կու թա
յին ընդ հան րու թյուն նե րի տե սան կյու նից, որի հե տև ան քով հա մայն
քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին ան դա մակ ցե լու և նրանց առա քե
լու թյա նը հե տև ե լու հար ցը խիստ չի դրված: Հա մայն քա յին կա ռույց
նե րի առա քե լու թյամբ ամ րագր ված՝ ինք նու թյան պահ պան ման մի
ջա վայ րի ձև ա վոր ման գոր ծա ռույթն էլ երկ րոր դա յին է դառ նում, 
քան զի այդ պա հանջ մուն քը հա յե րը բա վա րա րում են հա ճա խա կի 
Հա յաս տան այ ցե լե լով, ամ ռան ամիս նե րին երե խա նե րին հա րա
զատ նե րի մոտ ու ղար կե լով: Հա մայնք նե րի շուրջ հա մախմբ ված է 
հա յու թյան փոքր մա սը նաև այն պատ ճա ռով, որ ճնշող մե ծա մաս
նու թյու նը, զբաղ ված լի նե լով ըն տա նի քի գո յու թյան հա մար անհ րա
ժեշտ մի ջոց ներ հայ թայ թե լով, կար ծես բա վա րար վում է մի այն տո
նե րին և այլ հա մա հայ կա կան մի ջո ցա ռում ե րին մաս նակ ցե լով:

Հայ հա մայնքն ար տերկ րում կա րև որ դեր է ստանձ նում նաև ար
տա գաղ թած ըն տա նիք նե րի երե խա նե րի կրթա կան և ինք նու թյան 

23 Арутюнян Ю. 2011, Об Армянской диаспоре в России. Этносоциологическое 
исследование армян Москвы и Краснодара, Ереван, «Гитутюн», 154 с.
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պահ պան ման հար ցե րում. դրանք հիմ ա կա նում եվ րո պա կան մի 
շարք երկր նե րում և ԱՄՆում կյան քի են կոչ վում եկե ղե ցու կամ 
հա սա րա կա կան, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո
ցով: Ըստ հե տա զո տու թյան ցու ցա նիշ նե րի՝ հարց ման մաս նա կից
նե րի ողջ հա մախմ բու թյու նից միգ րանտ նե րի մի այն 8,9% ըն տա
նիք նե րում են երե խա նե րը հա ճա խել/հա ճա խում կի րակ նօ րյա 
դպրոց ներ: Այդ ցածր ցու ցա նիշ նե րը կա րող են պայ մա նա վոր ված 
լի նել Հա յաս տա նից տե ղա փոխ ված ըն տա նիք նե րի երե խա նե րի 
մի մա սի հա յե րե նի իմա ցու թյան, ինչ պես նաև հե տա գա յում կրթու
թյուն ստա նա լու և աշ խա տանք գտնե լու նպա տա կով օտար լեզ վի 
իմա ցու թյա նը նա խա պատ վու թյուն տա լու հան գա մանք նե րով: 
Մեր փոր ձա գետ նե րից մե կի գնա հատ մամբ՝ այդ իրա վի ճա կը պայ
մա նա վոր ված է նաև նոր միգ րանտ նե րի զբաղ վա ծու թյան խնդրով, 
որոնք ժա մա նակ չու նեն հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցե լու և երե խա նե րի ինք նու թյան պահ
պա նու թյան հար ցե րով ավե լի շատ զբաղ վե լու. «Գլխա վոր խնդիր
նե րից մե կը նաև հա մայն քա յին կա ռույց նե րում՝ մշա կու թա յին, բա
րե գոր ծա կան, կրթա կան և այլն, երի տա սար դու թյան ցածր ներգ
րավ վա ծու թյունն է: Բայց սա ու նի իր պատ ճառ նե րը: Այն պես չէ, 
որ այդ կա ռույց նե րը գրա վիչ չեն, խթա նող ծրագ րեր և մի ջո ցա
ռում եր չեն անում, այլ մար դիկ նե րառ ված են կյան քի տար բեր 
խնդիր նե րի ու հար ցե րի շրջա նա կի մեջ և չու նեն այդ ժա մա նա կը» 
(հար ցազ րույց Սփյուռ քի գոր ծե րի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի 
գրա սե նյա կի մաս նա գե տի հետ):

Եթե ըստ երկր նե րի դի տար կենք հար ցը, ապա ակ նա ռու կլի նի 
գրե թե նույն օրի նա չա փու թյու նը. կի րակ նօ րյա դպրոց ներ ավե լի 
շատ հա ճա խում են/հա ճա խել են ԱՄՆ և Կա նա դա, ավե լի քիչ՝ ՌԴ 
ար տա գաղ թած ըն տա նիք նե րի երե խա նե րը (աղ. 33): ԱՄՆում 
առ կա է կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի բա վա կա ն լավ ցանց, և 
16,1% ըն տա նիք նե րի երե խա ներ հա ճա խել են կի րակ նօ րյա դպրոց
ներ՝ ու սա նե լով մայ րե նի լե զու, հա յոց պատ մու թյուն, գրա կա նու
թյուն, երգ ու պար և այլն: Եվ րո պա կան որոշ երկր նե րում նույն պես 
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ակ տիվ են կի րակ նօ րյա դպրոց նե րը, որոնց նկատ մամբ, ըստ մեր 
քա նա կա կան հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, հե տաքրք րու թյուն 
ցու ցա բե րել են 9,8% ըն տա նիք ներ: Այս տեղ հա յա պահ պա նու թյու
նը կա րև որ դիր քե րում է՝ հաշ վի առ նե լով նաև հա մայն քա յին կազ
մա կեր պու թյուն նե րի, եկե ղե ցու ակ տի վու թյու նը, եկե ղե ցուն կից 
տար բեր դպրոց նե րի և խմբակ նե րի առ կա յու թյու նը:

ՌԴում, բա ցի հան րակր թա կան որոշ դպրոց նե րում դա սա վանդ
վող հա յե րե նից, կի րակ նօ րյա դպրոց նե րի տրա մադ րած գի տե լիք
նե րից օգտ վել են 7,2% ըն տա նիք նե րի երե խա նե րը: Այս հար ցում 
փոր ձա գետ նե րը կրկին ըն տա նի քի գոր ծոնն են կա րև ո րում. «Ըն
տա նիք նե րի մեծ մա սը, որոնք հատ կա պես նոր կամ ոչ հե ռա վոր 
ան ցյա լում են տե ղա փոխ վել ՌԴ, բախ վե լով սո ցի ալտնտե սա կան 
և այլ խնդիր նե րի, զբաղ ված լի նե լով նաև իրենց աշ խա տան քով, 
ըն տա նի քի հոգ սե րով, այս խնդի րը բար ձի թո ղի են մատ նել: Եվ 
որո շա կի ո րեն նկա տե լի է, որ ՌԴ հայ հա մայն քը կամ նոր սե րուն
դը մայ րե նի լեզ վին տի րա պե տում է կա՛մ կեն ցա ղա յին մա կար դա
կով, կա՛մ բար բա ռա յին մա կար դա կով, կա՛մ հաս կա նում է, բայց չի 
կա րո ղա նում խո սել» (հար ցազ րույց Սփյուռ քի գոր ծե րի գլխա վոր 
հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի մաս նա գե տի հետ):

Ար տա գաղ թի երկ րում միգ րանտ նե րը նաև բազ մա թիվ խնդիր նե
րի են բախ վում, որոնք մեղ մաց նե լու հա մար փնտրում են հեն ման 
կե տեր. օրի նակ՝ ձև ա վոր ված հայ հա մայն քից որևէ օժան դա կու
թյան ակն կա լում: Տվյալ դեպ քում կա րե լի է հա մա րել, որ հա մայն
քը նրանց հա մար դառ նում է «սո ցի ա լա կան կա պի տալ», որը, ըստ 
Պ. Բուր դյեի, կա րող է տրա մադ րել փաս տա ցի կամ հա վա նա կան 
ռե սուրս ներ24: Այս պա րա գա յում սփյուռ քյան հա մայն քա յին կա
ռույց ներն ու նեն բա վա կա նա չափ ռե սուրս ներ՝ նոր միգ րանտ նե
րին ոչ մի այն նյու թա կան, այ լև ոչ նյու թա կան աջակ ցու թյուն ցու

24 Bourdieu P. 1985, The Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education, edited by J. G. Richardson, New York: Greenwood Press. pp. 
241258.
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ցա բե րե լու հա մար՝ իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն, սո ցի ա լա
կան և բա րե գոր ծա կան ծրագ րե րի իրա կա նա ցում: Ըստ փոր ձա գե
տի դի տարկ ման՝ «Շատ են օրի նակ նե րը, երբ հայ հա մայնքն օգ
նու թյան է հաս նում ծանր վի ճա կում հայտն ված հայ րե նակ ցին՝ 
աջակ ցե լով նրա սո ցի ալմշա կու թա յին ադապ տա ցի ա յին...» (հար
ցազ րույց սփյուռ քի հիմ ախն դիր նե րով զբաղ վող փոր ձա գե տի 
հետ, դա սա խոս ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տում):

Սա կայն, ինչ պես ցույց են տա լիս մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րը, այդ հար ցում ավան դա կան հա մայնք նե րի և նոր միգ րանտ
նե րի մի ջև դե ռևս առ կա է վստա հու թյան պա կաս: Թե րևս դրա նով 
կա րե լի է բա ցատ րել այն հան գա ման քը, որ ֆի նան սա կան տես քով 
աջակ ցու թյուն ստա ցել է նրանց 2,8%ը, իսկ ոչ ֆի նան սա կան 
օժան դա կու թյուն՝ 6,4%ը (աղ. 33): Այ սինքն՝ կա րող ենք փաս տել, 
որ ավան դա կան հա մայն քա յին կա ռույց նե րը, որ պես «սո ցի ա լա
կան կա պի տալ», շատ քիչ դե րա կա տա րում ու նեն նոր միգ րանտ
նե րի խնդիր նե րի լուծ ման հար ցում:

Հա մայն քի բնու թագ րիչ նե րի մեջ կա րև որ են նաև հե տև յալ հատ կա
նիշ նե րը՝ ընդ հա նուր պա հանջ ներ և նպա տակ ներ, ընդ հա նուր կեն
ցաղ, կեն սա գոր ծու նե ու թյան, աշ խար հա յացք նե րի, մշա կույ թի և 
կո լեկ տիվ գոր ծո ղու թյան ընդ հան րու թյան զգա ցում25: Այս տե սան
կյու նից դի տար կե լով սփյուռ քա հայ հա մայն քի և նոր միգ րանտ նե
րի փո խառն չու թյան հար ցը՝ հա մայն քա յին մի ջո ցա ռում ե րին 
մաս նակ ցու թյան պա րա գա յում կտես նենք ցու ցա նիշ նե րի որո շա կի 
բարձ րա ցում. հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով նոր ար տա գաղ
թած ըն տա նիք նե րի 26,9%ը մաս նակ ցել է հա մայն քի կազ մա կեր
պած որևէ մի ջո ցառ ման: Հիմ ա կա նում դա մաս նակ ցու թյունն է 
ազ գա յին և ավան դա կան հայ կա կան տո նե րին: Այս ցու ցա նի շը 
կրկին բարձր է ամե րի կյան և եվ րո պա կան երկր նե րում՝ հա մե մա
տած ՌԴի՝ հա մա պա տաս խա նա բար 33,9%, 32,0% և 24,1% (աղ. 33): 

25 Silk J. 1999, The dynamics of community, place and identity, Environment and Plan
ning A, v. 31, pp. 517.
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Ընդ հա նուր մշա կույ թին պատ կա նե լու թյան և կո լեկ տիվ գոր ծո ղու
թյան պա հանջ մուն քը բա վա րա րե լուց զատ՝ այդ մի ջո ցա ռում ե րին 
մաս նակ ցու թյու նը եր բեմ ու նե նում է ձև ա կան բնույթ. այդ մա սին 
նշվում է նաև փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րում. «Ես մի ան
գամ առիթ ու նե ցա Շվեյ ցա րի ա յի հայ հա մայն քի տա րե կան հա վա
քույ թին մաս նակ ցե լու: Շատշատ տպա վոր ված էի, թե ինչ քան 
բազ մա շերտ էր շվեյ ցա րա հայ հա մայն քը... Հին հա մայն քի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը նո րեկ նե րի նկատ մամբ շատ զգու շա վոր էին՝ նկա տի 
ու նե նա լով, որ եկան, տես նես ին չով պի տի զբաղ վեն, ին չու հայ րե
նի քը թո ղե ցին... Ու դու տես նում էիր, որ յու րա քան չյուր սե ղա նի 
շուրջ հա վաք վել էին որո շա կի խա վի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ հին, նոր, 
շատ նոր. այդ լար վա ծու թյու նը կար, բայց բո լո րը ցույց էին տա լիս, 
թե շատ ու րախ են՝ այն տեղ գտնվե լով» (փոր ձա գի տա կան հար
ցազ րույց ՏԿԵՆ Միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան մաս նա գե տի հետ):

Նոր ար տա գաղ թած նե րի շրջա նում ավան դա կան հա մայն քա յին 
կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հա մե մա տա բար բարձր 
է նաև կո լեկ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ. օրի նակ՝ հա մայն
քի կազ մա կեր պած ցույ ցե րին ու ակ ցի ա նե րին մաս նակ ցե լիս: 
Նրանց յու րա քան չյուր հին գե րոր դը՝ 21,3%ը, դրա նով ցույց է տա
լիս իր հա մե րաշ խու թյու նը հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
նկատ մամբ (աղ. 33): Մաս նակ ցու թյու նը բարձր է հատ կա պես յու
րա քան չյուր տար վա ապ րի լի 24ին ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի 
ոգե կոչ ման և Ար ցա խին նվիր ված մի ջո ցա ռում ե րին: Այս առու մով 
կրկին ավե լի ակ տիվ են ԱՄՆ և եվ րո պա կան երկր ներ ար տա
գաղ թած հա յե րը, քան Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն՝ հա մա պա
տաս խա նա բար 37,1%, 29,5% և 17,0% (աղ. 33):

Նրանք ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում նաև հա մայն քի կազ
մա կեր պած դրա մա հա վաք նե րին՝ հատ կա պես Ար ցա խյան պա
տե րազմ ե րի ժա մա նակ մար դա սի րա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե
լիս: ԱՄՆում, եվ րո պա կան երկր նե րում և Ռու սաս տա նում մաս
նակ ցու թյան ցու ցա նի շը կազ մել է հա մա պա տաս խա նա բար 54,8%, 
34,4% 32,9% (աղ. 33):
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Այս պի սով, կա րող ենք նշել, որ հետ խորհր դա յին Հա յաս տա նի 
բնակ չու թյան ար տա գաղ թի հե տև ան քով ար տերկ րում ձև ա վոր
ված նոր սփյուռ քի և ավան դա կան հա մայն քա յին կազ մա կեր պու
թյուն նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը սահ մա նա փակ է` հան
գեց նե լով խմբա յին կեն սա ձևի և ներ փակ ման գոր ծըն թաց նե րի: 
Տե ղին ենք հա մա րում ներ կա յաց նել նաև մեր փոր ձա գե տի դի
տար կում այս հար ցի առն չու թյամբ. «Միգ րա ցի ոն այն հոս քը, որ 
տե ղի ու նե ցավ 90ական նե րից սկսած, առ կա է աշ խար հի տաս
նյակ երկր նե րում: Մենք սա կա րող ենք տես նել նաև ավան դա կան 
հայ կա կան հա մայնք նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող քին զանգ
վա ծա բար նոր՝ հա մայն քա յին, մշա կու թա յին, բա րե գոր ծա կան, 
կրթա կան կա ռույց նե րի ձև ա վոր ման տես քով: Կան ավան դա բար 
գոր ծող կա ռույց ներ, և կան կա ռույց ներ, որոնք 1020 տար վա 
պատ մու թյուն ու նեն. սրանք հա յաս տան ցի նե րի շերտն են ներ կա
յաց նում: Որո շա կի չըմբռն վա ծու թյուն կա հին և նոր հա մայնք նե րի 
մի ջև. սա նկա տե լի է որոշ տե ղե րում: Դա պայ մա նա վոր ված է նոր 
մեկ նած հա յաս տան ցի նե րի ոչ լի ար ժեք ին տեգր մամբ, գի տու
թյան, մշա կույ թի, քա ղա քա կա նու թյան, հա սա րա կա կան կյան քի, 
տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին նե րում դե ռևս ընդգրկ ված չլի
նե լու, նաև միգ րանտ նե րի անօ րի նա կան և փախս տա կա նի կար
գա վի ճա կում գտնվե լու հան գա մանք նե րով, որոնք հա կա սու թյուն
ներ են բե րում հին և նոր հա յու թյան խմբե րի մի ջև» (փոր ձա գի տա
կան հար ցազ րույց Սփյուռ քի գոր ծե րի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի 
գրա սե նյա կի մաս նա գե տի հետ):

Հա յե րի այս եր կու հատ ված նե րի մի ջև առ կա են նաև լեզ վա կան, 
մշա կու թա յին, կրո նի և եկե ղե ցու նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի որո
շա կի տար բե րու թյուն ներ, որը խո չըն դո տում է սփյուռ քի ավան դա
կան հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի և նոր միգ րանտ նե րի 
մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Ի տար բե րու թյուն ավան դա կան 
սփյուռ քի՝ Հա յաս տա նից մեկ նած նե րը չու նեն հա մայն քա յինմշա
կու թա յին կյան քով ապ րե լու փորձ, չեն ան դա մակ ցել սփյուռ քում 
գոր ծող անդ րազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Այդ հար ցում 
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պետք է հաշ վի առ նել նաև սփյուռ քի ավան դա կան հա մայն քի ոչ 
մի ա տարր լի նե լու և բազ մա զա նու թյան խնդի րը: Այս և նմա նա
տիպ այլ գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ նրանք դե ռևս չեն ին
տեգր վում սփյուռ քի հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին:

Ել նե լով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից՝ կա րող ենք եզ րա կաց
նել, որ նոր միգ րանտ նե րի՝ սփյուռ քի հա մայն քա յին կազ մա կեր
պու թյուն նե րի հետ ու նե ցած թույլ հա րա բե րու թյուն նե րը դրսև որ
վում են հա մայն քա յին կա ռույց նե րին ան դա մակ ցու թյան, երե խա
նե րի՝ կի րակ նօ րյա դպրոց ներ հա ճա խե լու, նյու թա կան և ոչ նյու
թա կան աջակ ցու թյան հար ցե րում: Հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մե
մա տա բար բարձր ցու ցա նիշ ներ են ար ձա նագր վել հա մայն քա յին 
մի ջո ցա ռում ե րին մաս նակ ցու թյան դեպ քում, սա կայն դրանք 
կրում են հատ վա ծա յին բնույթ: Պայ մա նա վոր ված ըն դու նող երկ րի 
գոր ծո նով՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան ցու ցա նիշ ներն ու նեն տար բեր 
մի տում եր:

5.2. Նոր միգ րանտ նե րի սո ցի ալ-մշա կու թա յին կյան քը  
և ցան ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րը

Ար տա գաղ թած նե րի ին տեգր ման, հա մայն քա յին կա ռույց նե րի 
հետ կա պի հաս տատ ման և գոր ծառ նու թյան հար ցե րին զու գա հեռ՝ 
կա րև որ է քննար կել նաև էթ նիկ ցան ցի ներ սում ու նե ցած հա րա
բե րու թյուն նե րը: Հայ հա սա րա կու թյան մեջ ցան ցա յին հա րա բե
րու թյուն նե րի կա ռուց ման և գոր ծառ նու թյան դեպ քում որո շիչ դեր 
ու նեն ցան ցի ներ սում ու նե ցած կա պե րը և դրանց բնույ թը: Եվ այս 
առու մով կա րև որ է ու սում ա սի րել, թե հա յերն այլ երկր նե րում ինչ
պես են հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տում և զար գաց նում, ար դյոք 
պահ պան վում են նշյալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, և ար տա քին 
մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյամբ դրանք ինչ փո փո խու թյուն ներ են 
կրում26:

26 Barnes J. 1969, Networks and political process, Ed. J. C. Mitchell, Manchester, Social 
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Ըստ քա նա կա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ ար տա գաղ
թած նե րի գե րակ շիռ մա սը՝ 88,6%ը, ար տերկ րում ու նի սո ցի ա լա
կան մերձ մի ջա վայր՝ բա րե կամ, ըն կեր, հա րև ան, որոնց հետ 
շփվում է: Այդ ցու ցա նիշն ամե նա բարձրն է Ռու սաս տա նում՝ 93,8%, 
ապա ԱՊՀ երկր նե րում՝ 88,5%, իսկ ամե նա ցած րը եվ րո պա կան 
երկր նե րում է՝ 77,2%:

Աղյուսակ34.
Ցանցիհետշփմանառիթները՝
ըստարտագաղթիերկրի(%)

(«այո»պատասխանները)
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Ըն տա նե կան  
մի ջո ցա ռում նե րին

48,1 50,0 43,5 50,5 45,3 10,5

Տո նե րին 35,9 33,9 47,8 41,9 41,5 10,5
Ամե նօ րյա շփում 20,1 23,0 21,7 11,4 15,1 26,3
Գործ նա կան 18,6 21,9 8,7 11,4 11,3 26,3
Ժա մանցն անց կացնե լու 
նպա տա կով

11,3 9,8 17,4 17,1 7,5 10,5

Հա մայն քա յին մի ջո ցա-
ռում նե րին

3,5 1,4 8,7 10,5 1,9 5,3

Տխուր առիթ նե րին 1,8 2,5 4,3 0,0 0,0 0,0
Եկե ղե ցա կան  
արա րո ղու թյուն նե րին

1,4 0,5 0,0 1,9 7,5 0,0

Չեն շփվում 3,2 3,0 4,3 2,9 3,8 5,3
Դժվ. են պատ. 7,1 6,3 8,7 5,7 11,3 15,8

Networks in Urban Situations, Manchester University Press, pp. 5176; Wasserman S., 
Faust K. 1994, Social Network Analysis, Methods and Applications (Vol. 8), Cam
bridge, Cambridge University Press, p 3048.
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Հա յե րին բնո րոշ առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է հյու րա սի րու թյու
նը և այս հա մա տեքս տում՝ ըն տա նե կան մի ջո ցա ռում ե րին բա րե
կամ ե րին և ըն կեր նե րին հրա վի րե լը: Ըն տա նե կան տա րա տե սակ 
մի ջո ցա ռում ե րը՝ հար սա նիք նե րը, ծննդյան տո նե րը, մրտու թյան 
ծե սե րը, նշելն առիթ է նաև ար տերկ րում բնակ վող հա յե րի հա մար, 
ընդ որում, այն ամե նա շատ հան դի պող պրակ տի կան է: Ըստ քա
նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի՝ գրե թե ամեն երկ րորդ ըն տա նիք՝ 48,1% 
(աղ. 34), վե րոն շյալ մի ջո ցա ռում երն անց կաց նում է հա րա զատ 
շրջա պա տի հետ: Այս պրակ տի կան ավե լի շատ տա րած ված է Ռու
սաս տա նում և եվ րո պա կան երկր նե րում՝ հա մա պա տաս խա նա
բար 50,0%, 50,5% (աղ. 34), ավե լի քիչ այլ երկր նե րում՝ 10,5% (վեր ջի
նիս պա րա գա յում ավե լի ուշ կտես նենք, որ ցան ցի ներ սում հիմ ա
կա նում տա րած ված են գործ նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը):

Ար տերկ րում ապ րող միգ րանտ նե րի հա մար «հայ րե նի քի կա րոտն 
առ նե լու», «պատ կա նե լու թյան զգա ցում» ու նե նա լու27, մշա կու թա
յին ինք նու թյան պահ պան ման և վե րար տադր ման ու այն երե խա
նե րին փո խան ցե լու հա մար կա րև որ գոր ծոն է նրանց ակ տիվ մշա
կու թա յին կյան քի կազ մա կեր պու մը: Թե րևս այս նպա տա կին է 
միտ ված նաև հայ միգ րանտ նե րի այն վար քա գի ծը, որ, ըստ հե տա
զո տու թյան ար դյունք նե րի, գրե թե ամեն եր րորդ ըն տա նիք՝ 35,9% 
(աղ. 34), հայ կա կան ավան դա կան տո նե րը՝ Նոր տա րին, Սուրբ 
Ծնուն դը, Զա տի կը և այլն, նշում է հա րա զա տի, ըն կե րոջ, հա մերկ
րա ցու հետ: Ընդ որում, այս պրակ տի կան ավե լի շատ զար գա ցած 
է ԱՊՀ երկր նե րում, ապա Եվ րո պա յում և ԱՄՆում բնակ վող հա յե
րի շրջա նում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 47,8%, 41,9%, 41,5%, (աղ. 
34): Ռու սաս տա նում ընդ հա նուր մի ջի նից ցածր ցու ցա նիշ է ար ձա
նագր վել՝ 33,9%: Իսկ այլ երկր նե րում այս առի թով շփում ե րը, կա
րե լի է ասել, սահ մա նա փակ են, որը կա րող է պայ մա նա վոր ված 

27 MataCodesal D., Peperkamp E., Tiesler N. 2015, Migration, migrants and leisure: 
meaningful leisure? Leisure Studies, Vol. 34, No.1, pp. 14. http://dx.doi.org/10.1080/
02614367.2015.992620
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լի նել հա յե րի սա կավ քա նա կով, նրանց՝ տար բեր երկր նե րում ցրիվ 
բնա կու թյամբ և շատ մոտ մի ջա վայ րի բա ցա կա յու թյամբ, որն էլ չի 
նպաս տում ցան ցի ներ սում ավե լի մտե րիմ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ձև ա վոր մա նը: Ընդ հա կա ռա կը, նրանց շրջա նում ավե լի տա րած
ված են գործ նա կան և ամե նօ րյա ռե ժի մով շփում ե րը:

Ամե նօ րյա ռե ժի մով շփում ե րը, հա մե մա տած Ռու սաս տա նի հետ, 
քիչ բնո րոշ են եվ րո պա կան երկր նե րում և ԱՄՆում ապ րող հա յե
րին՝ հա մա պա տաս խա նա բար 23,0%, 11,4% և 15,1% (աղ. 34): Այս
տեղ ևս պատ ճառ նե րից մե կը նրանց ցրիվ բնա կու թյունն է: Մեր 
ծրագ րի փոր ձա գե տը ևս անդ րա դար ձել է այս խնդիր նե րին. «Ռու
սաս տա նում ինք նու թյան պահ պա նու թյան խնդիրն էդ քան սուր չի, 
ինչ քան եվ րո պա կան երկր նե րում: Թե րևս Ամե րի կա յում էլ էդ քան 
սուր չի, եթե դա Կա լի ֆոռ նի ա յին է վե րա բե րում, որով հե տև բա
վա կա նին հոծ հայ կա կան զանգ ված կա: Եվ շատ հա յեր իրենց հա
մար սո վո րա կան ապ րում են. ինչ պայ ման նե րում որ էս տեղ էին 
ապ րում, նույն բար քե րով այն տեղ են շա րու նա կում ապ րել: Նույ նը 
Ռու սաս տա նում, բայց ոչ էդ քան վառ ար տա հայտ ված: Քիչ չեն 
հայ կա կան բնա կա վայ րե րը՝ Մոսկ վա, Մոսկ վա յի մարզ, Ռոս տով, 
Ռոս տո վի մարզ: Այս տեղ շատ են հա յե րը, իրար հետ «նար դի» 
խա ղալ, «բլոտ» խա ղալ, որն ինք նու թյան պահ պան ման հա մար 
մեծ գոր ծոն է» (դա սա խոս, ԵՊՀ տնտե սա գի տու թյան ֆա կուլ տետ, 
միգ րա ցի ա յի հար ցե րով փոր ձա գետ): Կա րող ենք նշել, որ սո ցի ա
լա կան մերձ մի ջա վայրն ու ամե նօ րյա շփում ե րը մշա կու թա յին 
ինք նու թյան պահ պան ման կա րև որ երաշ խիք են, որոնք ավե լի 
շատ բնո րոշ են հայ կա կան հոծ հա մայնք նե րին՝ չպայ մա նա վոր
ված կոնկ րետ երկ րի գոր ծո նով:

Ար տերկ րում միգ րան տի «ինք նու թյու նը հայտն վում է ճգնա ժա մի 
մեջ»28. երբ ան ձը հայտն վում է այլ սո ցի ալմշա կու թա յին մի ջա վայ
րում, հաս տա տուն ու կա յուն թվա ցող մշա կու թա յին կո դե րը սկսում 

28 Mercer C. 1990, Identity Crisis, Australian Left Review, 1(119), pp. 2025.  https://
ro.uow.edu.au/alr/vol1/iss119/9/
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են կաս կա ծի ու անո րո շու թյան տե ղիք տալ: Հե տև ա բար, այլ երկ
րում ձև ա վոր վող հա մայն քի հա մար «մեն քի» և «ու րիշ նե րի» պատ
կե րա ցում ե րի վե րա ի մաս տա վոր ման գոր ծըն թաց է սկսվում29: 
Այս ամե նը բնո րոշ է նաև Հա յաս տա նից ար տա գաղ թող նե րի հա
մար: Եվ քա նա կա կան ցու ցա նիշ ներն էլ վկա յում են այն մա սին, թե 
ինչ պես են մշա կու թա յին ինք նու թյան պահ պան ման և վե րար
տադր ման հա մար կա րև որ խթան դառ նում ար տերկ րում սե փա
կան հա մայն քի հետ կապ հաս տա տե լը, հա մայն քա յին մի ջո ցա
ռում ե րին (ավե լի շատ տա րած ված է Եվ րո պա յում՝ 10,5%) և եկե
ղե ցա կան արա րո ղու թյուն նե րին (ավե լի շատ տա րած ված է ԱՄՆ
ում՝ 7,5%) մաս նակ ցե լը: Սա կայն պետք է նշել նաև, որ, ընդ հա նուր 
առ մամբ, այս առի թով շփում ե րը քիչ հա ճա խա կա նու թյուն են 
գրան ցել շփման ընդ հա նուր ձև ե րի մեջ: Դրա փո խա րեն՝ շատ հա
յեր ար տերկ րում ու նեն մերձ մի ջա վայր, որի հետ հա րա բե րու թյուն
ներն ավե լի սերտ են և ըն տա նե կան:

Ինչ քան մեծ է ար տերկ րում բնակ վե լու տա րի նե րի թի վը, այն քան 
ցան ցի ներ սում շփում երն ավե լի հա ճա խա կի և մտեր միկ են դառ
նում, այն քան մշա կու թա յին ինք նու թյան պահ պան ման հրա մա յա
կանն ար դի ա կան է դառ նում: Օրի նակ՝ տո նե րը մի ա սին նշե լու 
պրակ տի կան ավե լի շատ տա րած ված է վաղ մեկ նած նե րի, քան 
վեր ջին 78 տա րի նե րին ար տա գաղ թած նե րի շրջա նում: Կամ վեր
ջին 34 տա րի նե րին ար տա գաղ թած նե րը, հա մե մա տած այլ տա րի
նե րի հետ, էթ նիկ ցան ցի հետ ավե լի շատ գործ նա կան հա րա բե
րու թյուն ներ ու նեն: Այս տեղ կա րող ենք նշել, որ մշա կու թա յին ինք
նու թյան պահ պա նում ու վե րար տադ րու մը հնա րա վոր են դառ
նում նաև ցան ցի ան դամ ե րի՝ հայ րե նի քը վե րապ րե լու և պատ կա
նե լու թյան զգա ցում ու նե նա լու շա րու նա կա կան ցան կու թյան դեպ
քում30:

29 Wenjing X. 2005, Virtual space, real identity: Exploring cultural identity of Chinese 
Diaspora in virtual community, Telematics and Informatics, “Elsevier”, Volume 22, 
Issue 4, pp. 395404.

30 Wenjing X. 2005, նշվ. աշխ. pp. 395404.
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Հիմ վե լով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վրա և այս հար ցում 
ըն դու նե լով նաև Ֆ. Բար տի մո տե ցում ե րը31՝ կա րող ենք եզ րա
կաց նել, որ ցանցն ար տերկ րում նպաս տում է էթ նիկ սահ ման նե րի 
ստեղծ մա նը և պահ պան մա նը: Այն նոր մի ջա վայ րում դառ նում է 
միգ րանտ նե րի սո ցի ալմշա կու թա յին կյան քի կազ մա կերպ ման, 
այ լէթ նիկ խմբե րի հետ վար քագ ծա յին և կա յուն մշա կու թա յին 
տար բե րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման կա րև որ պայ ման նե րից մե կը: 
էթ նիկ ցան ցի մի ջև շփում ե րը նաև նպաս տում են ազ գա յին մշա
կույ թի պահ պան մանն ու սո վո րույթ նե րի վե րար տադ րու թյա նը:

31 Когда этническая идентичность становится социальным системом? Этниче ские 
группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий, 
Сборник статей, Под. ред. Ф. Барта, пер. с англ. И. Пилыдикова, М., Новое 
издательство, 2006, с. 1718. Etnicheskie_Gruppy_I_Sotsialnye_Gra nitsy_Sb_
statey_Pod_Red_Frederika_Barta.pdf
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ՎԵՑԵՐՈՐԴԳԼՈՒԽ

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆՑԱՆՑԸԵՎՆՈՐԱՐՏԱԳԱՂԹԻ
ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

6.1. Նոր ար տա գաղ թի հա վա նա կա նու թյու նը.  
ուղ ղու թյուն ներ և գոր ծոն ներ

Էմիգ րա ցի ան, մեկ ան գամ սկսվե լով, եր բեմ հակ ված է շա րու նա
կա կա նու թյան, ան գամ եթե ի սկզբա նե այն պայ մա նա վո րող գոր
ծոն նե րը թու լա ցել են կամ այ լևս չկան: Օրի նակ՝ ամե րի կա ցի գիտ
նա կան նե րի առաջ քա շած կու տա կա յին պատ ճա ռա կա նու թյան 
հա յե ցա կար գը32, «միգ րան տի հա մախ տա նիշ»33 երև ույթ նե րը խո
սում են այն մա սին, որ էմիգ րա ցի ան ել քի հա սա րա կու թյու նում 
կա րող է բե րել սո ցի ալտնտե սա կան, մշա կու թա յին և ան գամ քա
ղա քա կան հա մա տեքս տի այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի, որ հե
տա գա միգ րա ցի ան առա վել նա խընտ րե լի, ավե լին՝ նպա տա կա
հար մար է դառ նում: Միգ րա ցի ա յի շա րու նա կա կա նու թյան մա սին 
դի տար կում է անում նաև մեր ծրագ րի փոր ձա գե տը. «Միգ րա ցի ան 
վա րա կիչ պրո ցես է: Ինչ պես ցան կա ցած պրո ցես, որն ապա հո
վում է որո շա կի բա րե կե ցու թյուն, վա րա կիչ է: Մեկ միգ րա ցի ոն ակ
տը որո շա կի հա վա նա կա նու թյամբ պայ մա նա վո րում է լրա ցու ցիչ 
միգ րա ցի ոն ակ տեր: Եվ այս տեղ առա ջա նում է միգ րա ցի ոն գոր
ծառն ման ցանց, հա մա կարգ, որն էդ պես էլ աշ խա տում է» (փոր
ձա գի տա կան հար ցազ րույց ԵՊՀ սո ցի ո լո գի ա յի ֆա կուլ տե տի միգ
րա ցի ա յի հար ցե րով զբաղ վող դա սա խո սի հետ):

Մեր հե տա զո տու թյու նը դի տար կել է սույն հար ցը՝ փոր ձե լով բա
ցա հայ տել ար տա գաղ թի հակ վա ծու թյունն այն ըն տա նիք նե րում, 

32 Massey D., Goldring L., Durand J. 1994, Continuities in Transnational Migration: An 
Analysis of Nineteen mexican Communities, American Journal of Sociology, Volume 
99, Issue 6, pp. 14921533.

33 Reichert J. S. 1981, The Migrant Syndrome: Seasonal US. Wage Labor and Rural De
velopment in Central Mexico, Human Organization, Vol. 40, No. 1, pp. 5666.
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որ տեղ ան դամ ե րի մի մասն ար դեն եր կա րա ժամ ետ միգ րանտ է 
աշ խար հի բազ մա թիվ երկր նե րում: Ինչ պես ցույց են տա լիս աղյու
սակ 35ի տվյալ նե րը, ար տա գաղ թի մտադ րու թյուն ու նի ըն դա մե
նը 16,9%ը, որը Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րա կան իրա վի ճա կի տե
սան կյու նից ար դեն իսկ մեծ ցու ցա նիշ է հա մար վում: Ավե լին, 
նրանց պլան նե րը հիմ ա կա նում հստակ են, այ սինքն՝ ար տա գաղ
թի մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի 46,5%ը պա տաս խա նել է, որ 
պատ րաստ վում է մեկ նել առա ջի կա տա րում՝ 2022 թ., 20,2%ը 
կմեկ նի 2023 թ. և հե տո, իսկ 1/3րդ մա սը դե ռևս դժվա րա նում է 
Հա յաս տա նից հե ռա նա լու որո շա կի ժամ ետ նշել:

Եթե ըստ երկր նե րի դի տար կենք հար ցը, ապա կտես նենք, որ, ընդ
հա նու րի հա մե մատ, ավե լի մեծ հակ վա ծու թյուն նկատ վում է 
ԱՄՆի պա րա գա յում՝ 27,8%, այ սինքն՝ այն ըն տա նիք նե րի շրջա
նում, որ տեղ ան դամ ե րի մի մասն այ լևս բնակ վում է ԱՄՆում: 
Ապա հա մե մա տա բար ավե լի մեծ հակ վա ծու թյուն է նկատ վում այն 
ըն տա նիք նե րում, որ տեղ ան դամ ե րի մի մասն ար դեն ար տա գաղ
թել է ԱՊՀ և այլ երկր ներ՝ հա մա պա տաս խա նա բար 20,8% և 18,2% 
(աղ. 35):

Աղյուսակ35.
Նորարտագաղթիհավանականությունը(%)

Ար տա գաղ թի եր կի րը Այո Ոչ Դժվ. եմ 
պատ. Ըն դա մե նը

Ռու սաս տան 16,3 80,7 3,0 100,0

ԱՊՀ երկր ներ 20,8 79,2 - 100,0

Եվ րո պա կան երկր ներ 12,9 79,8 7,3 100,0

ԱՄՆ և Կա նա դա 27,8 68,5 3,7 100,0

Այլ երկր ներ 18,2 77,3 4,5 100,0

Ընդhանուր 16,9 79,2 3,9 100,0

Ինչ պես գլուխ 2րդում Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րի 
վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ գլխա վոր պատ ճա ռը տնտե
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սա կանն է, այն պես էլ այս բաժ նում կփաս տենք, որ նոր, հա վա նա
կան ար տա գաղ թը ևս մե ծավ մա սամբ պայ մա նա վոր ված է տնտե
սա կան գոր ծոն նե րով: Այս պես, ար տա գաղ թի մտադ րու թյուն ու նե
ցող հարց վող նե րի մեծ մա սը ար տա գաղ թի հիմ ա կան պատ ճառ է 
հա մա րում վա նող տնտե սա կան գոր ծոն նե րը՝ բա վա րար կեն սա
մա կար դակ ապա հո վե լու հա մար մի ջոց ներ վաս տա կե լու անհ նա
րի նու թյու նը և Հա յաս տա նում աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 24,1%, 13,5% (աղ. 36): Վա նող գոր ծոն նե
րի մեջ մեծ տե սա կա րար կշիռ են կազ մում նաև քա ղա քա կան ան
կա յուն իրա վի ճակն ու վեր ջին ժա մա նակ ներս ար դի ա կան դար
ձած պա տե րազ մի վտան գը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 12,0%, 8,3% 
(աղ. 36): Ար տա գաղ թի պատ ճառ նե րը կա րող են լի նել նաև սո
ցիալհո գե բա նա կան բնույ թի, որոնք թեև քիչ չա փով, սա կայն ընդ
գծել են մեր հե տա զո տող նե րը. դրանք են երկ րի/բնա կա վայ րի 
զար գաց ման հե ռան կար նե րի բա ցա կա յու թյու նը (3,8%), բա րո յա
հո գե բա նա կան մթնո լոր տը (2,3%): Այս պի սով, Հա յաս տա նից մեկ
նե լու որոշ ման կա յաց ման մեջ վա նող գոր ծոն ներն ավե լի մեծ տե
սա կա րար կշիռ ու նեն ընդ հա նուր պատ ճառ նե րի մեջ, քան արտ
երկ րի ձգող գոր ծոն նե րը (բա րե կե ցիկ կյան քի ակն կա լիք նե րը, արտ
երկ րում աշ խա տանք ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, կրթա կան 
և մաս նա գի տա կան աճի հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ հա մա պա տաս
խա նա բար 6,0%, 4,5% 1,5% (աղ. 36): Ծրագ րի փոր ձա գետ նե րը ևս 
այն կար ծի քին են, որ Հա յաս տա նից ար տա գաղ թը հիմ ա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է վա նող գոր ծոն նե րի առ կա յու թյամբ, իսկ վեր
ջին եր կու տա րի նե րին դրանք ավե լի ար դի ա կան են դար ձել. «Պա
տե րազ մը և կո րո նա վի րուսն այ սօր ցնցել են Հա յաս տա նը: Իհար
կե, էս կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում տնտե սա կան կան խա տե
սում  ե րը, որ սով կլի նի, էն քան էլ տե ղի չու նե ցավ տար բեր պատ
ճառ նե րով, բայց հե տև անք նե րից մեկն այն էր, որ զգա լի խմբե րի 
մոտ առա ջա ցան միգ րա ցի ոն տրա մադ րու թյուն ներ» (փոր ձա գի
տա կան հար ցազ րույց ԵՊՀ սո ցի ո լո գի ա յի ֆա կուլ տե տի միգ րա
ցիա յի հար ցե րով զբաղ վող դա սա խո սի հետ):
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Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ ար տա գաղ թի մյուս պատ
ճառ ներն ու նեն ըն տա նե կան, անձ նա կան բնույթ. օրի նակ՝ ըն տա
նի քի մի ա վո րում ու ամուս նու թյու նը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
21,1%, 2,3% (աղ. 36): Առա ջինն ու շագ րավ է այն տե սան կյու նից, որ 
ակա նա տես ենք լի նում, թե ար տերկ րի ըն տա նի քի ան դամ ե րից և 
հա րա զատ նե րից ձև ա վոր ված ըն տա նե կան ցանցն ինչ քան մեծ 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ար տա գաղ թի որոշ ման կա յաց ման վրա:

Աղյուսակ36.
Հարցվողի՝ՀՀ-իցհեռանալուպատճառները(%)

Պատ ճառ նե րը %

Բա վա րար կեն սա մա կար դակ ապա հո վե լու հա մար 
մի ջոց ներ վաս տա կե լու անհ նա րի նու թյու նը

24,1

Ըն տա նի քի մի ա վո րու մը 21,1

Հա յաս տա նում աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը 13,5

ՀՀ քա ղա քա կան ան կա յուն իրա վի ճա կի պատ ճա ռով 12,0

Պա տե րազ մի վտան գը 8,3

Բա րե կե ցիկ կյան քի ակն կա լիք նե րը 6,0

Ար տերկ րում աշ խա տանք ու նե նա լու հնա րա վո րու-
թյուն նե րը

4,5

Երկ րի/բնա կա վայ րի զար գաց ման հե ռան կար նե րի 
բա ցա կա յու թյու նը

3,8

Ամուս նու թյան նպա տա կով 2,3

Սո ցի ա լա կան, բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տը 2,3

Կրթու թյան, մաս նա գի տա կան աճի նպա տա կով 1,5

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 0,8

Ըն դա մե նը 100,0

Կա րող ենք ասել, որ, ընդ հա նուր առ մամբ, ար տա գաղ թած նե րի 
մշտա կան կա պը հայ րե նի քի հետ, նրանց պար բե րա բար այ ցե լու
թյուն նե րը Հա յաս տան, միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի՝ ֆի նան
սա կան տե սան կյու նից առա վել շա հե կան դրու թյան մեջ գտնվե լը 
ևս շրջա պա տում առա ջաց նում են լրա ցու ցիչ հակ վա ծու թյուն դե
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պի միգ րա ցի ան: Նպաս տող հան գա մանք նե րից հա վե լենք նաև 
բա րե կամ ե րից և ըն կեր նե րից ձև ա վոր ված սո ցի ա լա կան ցան ցը. 
այն առա վել կան խա տե սե լի և պա կաս ռիս կա յին է դարձ նում հե
տա գա միգ րա ցի ան՝ նա խո րո շե լով հնա րա վոր ար տա գաղ թի ուղ
ղու թյու նը: Մեր հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը վկա յում են այն մա
սին, որ ար տա գաղ թի հակ վա ծու թյուն ու նե ցող նե րի մոտ ուղ ղու
թյու նը հիմ ա կա նում հա մընկ նում է, սա կայն ըն տա նի քի ան դամ
նե րը, հա րա զատ նե րը կա րող են դի տար կել նաև այլ երկր ներ: 
Օրի նակ՝ այն հարց վող նե րը, որոնք Ռու սաս տա նում ըն տա նի քի 
ան դամ/հա րա զատ ու նեն և ար տա գաղ թե լու մտադ րու թյուն, մե
ծավ մա սամբ՝ 74,6%ը, նա խընտ րում է Ռու սաս տա նը, սա կայն 
ԱՄՆն և եվ րո պա կան երկր նե րը ևս հա վա նա կան ուղ ղու թյուն ներ 
են հա մա րում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 16,9% և 5,1% (աղ. 37): Գրե
թե նույն օրի նա չա փու թյունն է եվ րո պա կան երկր նե րի պա րա գա
յում՝ այս տեղ ևս հիմ ա կան ուղ ղու թյու նը Եվ րո պան է, սա կայն չի 
բա ցառ վում ԱՄՆ մեկ նե լու տար բե րա կը, իսկ մի մասն էլ դեռ 
հստակ չի որո շել՝ հա մա պա տաս խա նա բար 68,8%, 12,5%, 18,8% 
(աղ. 37): Այ սինքն՝ կա րող ենք ասել, որ, բա ցի ցան ցից, ինչ քան մեծ 
թվով հնա րա վո րու թյուն ներ են կու տակ ված տվյալ երկ րում, այն
քան այդ տա րածքն ավե լի գրա վիչ է դառ նում հնա րա վոր միգ
րանտ նե րի հա մար՝ տնտե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից մին չև 
ար ժե քա յին, հո գե բա նա կան գոր ծոն ներ: Հե տաքր քիր է ԱՄՆի 
օրի նա կը. այս տեղ ցանցն ավե լի ձգող է և մեծ դեր ու նի հա վա նա
կան ար տա գաղ թի ուղ ղու թյան հար ցում (86,7%):

Բա ցի այս եր կու հար ցե րի փոխ կա պակց ված վեր լու ծու թյու նից, 
նաև հարց վող ներն են նշել այն հիմ ա կան գոր ծոն նե րը, որոնք ըն
կած են ար տա գաղ թի ուղ ղու թյան ընտ րու թյան հիմ քում: Եվ աղյու
սակ 38ի տվյալ նե րից տես նում ենք, որ կե սից ավե լին՝ 51,2%ը, 
կա րև ո րում է ըն տա նի քի ան դամ ե րի, հա րա զատ նե րի առ կա յու
թյու նը: Այս ցու ցա նիշն ավե լի բարձր է ՌԴի պա րա գա յում, քա նի 
որ 70,4%ը որ պես այդ եր կիր ար տա գաղ թե լու հիմ ա կան պատ
ճառ կա րև ո րել է ըն տա նի քի և հա րա զատ նե րի առ կա յու թյու նը: 
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Պա տաս խան նե րի որոշ մասն առնչ վում է նաև մուտ քի երկր նե րի 
ձգող գոր ծոն նե րի հետ. դրանք են, օրի նակ, աշ խա տան քի հնա րա
վո րու թյու նը/առա ջար կը՝ 14,9%, բարձր վար ձատ րու թյու նը՝ 6,6%:

Աղյուսակ37.
Հնարավորարտագաղթիուղղությունը՝
ըստէթնիկցանցիառկայության(%)

Ար տա գաղ թած 
ըն տա նի քի ուղ ղու-

թյու նը 

Երկր նե րը
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Ռու սաս տան 74,6 – 5,1 16,9 – 3,4 100,0
Եվ րո պա կան երկր ներ – – 68,8 12,5 – 18,8 100,0
ԱՄՆ և Կա նա դա – – – 86,7 – 13,3 100,0

Աղյուսակ38.
Հնարավորարտագաղթիհամարերկրիընտրությանգործոնները(%)

Գոր ծոն նե րը %

Ըն տա նի քի ան դամ նե րի, հա րա զատ նե րի առ կա յու թյու նը 51,2

Աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյու նը/առա ջար կը 14,9

Երկ րի զար գաց վա ծու թյու նը 10,7

Բարձր վար ձատ րու թյու նը 6,6

Եր կիր մուտք գոր ծե լու հա սա նե լի ու թյու նը 3,3

Նախ կի նում այդ երկ րում աշ խա տե լը, հան գիս տը 3,3

Ըն կեր նե րի, ծա նոթ նե րի առ կա յու թյու նը 2,5

Անվ տանգ է 1,7

Լեզ վի իմա ցու թյու նը 0,8

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 5,0

Ըն դա մե նը 100,0
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Ար տա գաղ թի մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րը կա րև ո րում են նաև 
երկ րի զար գաց վա ծու թյու նը՝ 10,7% (աղ. 38), որն ավե լի գրա վիչ է 
դարձ նում տվյալ ուղ ղու թյու նը: Եվ տա րա կու սե լի չէ, որ այս ցու ցա
նիշն ավե լի բարձր է եվ րո պա կան երկր նե րի (23,5%) և ԱՄՆի պա
րա գա յում (18,9%): Թե պետ փոքր չա փով, սա կայն այլ գոր ծոն ներ 
ևս պայ մա նա վո րում են հարց վող նե րի՝ այս կամ այն եր կիրն ընտ
րե լու վար քա գի ծը՝ եր կիր մուտք գոր ծե լու հա սա նե լի ու թյու նը, 
նախ կին փոր ձը, ըն կեր նե րի առ կա յու թյու նը, անվ տան գու թյու նը և 
այլն (աղ. 38):

Գծապատկեր12.
Արտագաղթիհավանականերկրները(%)

Այս պի սով, ըստ մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, որն ամ
փոփ ված է գծա պատ կեր 12ում, այ սօր հա վա նա կան ար տա գաղ
թի հիմ ա կան ուղ ղու թյու նը ևս շա րու նա կում է մալ Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյու նը՝ 46,5%: Ավե լի գրա վիչ և նա խընտ րե լի են դար ձել 
ԱՄՆն և Կա նա դան՝ 28,3%, ապա նաև եվ րո պա կան երկր նե րը՝ 
14,1%: Ար տա գաղ թի ուղ ղու թյան ընտ րու թյու նը մե ծավ մա սամբ 
պայ մա նա վոր ված է տվյալ երկր նե րում բնակ վող ըն տա նի քի ան
դամ ե րի և հա րա զատ նե րի առ կա յու թյամբ. դա էլ պայ ման ներ է 
ստեղ ծում՝ ի կա տար ածե լով երկ րի տնտե սա կան և քա ղա քա կան 
իրա վի ճա կից դժգոհ մարդ կանց ար տա գաղ թե լու մտադ րու թյուն
նե րը:
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6.2. Ար տա գաղ թի մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի  
սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րը

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, հարց վող նե րի 16,9%ն ար տա գաղ թի 
մտադ րու թյուն ու նի: Այժմ ներ կա յաց նենք գծա պատ կեր 13ում ամ
փոփ ված՝ նրանց սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րը:

Գծապատկեր13.
Արտագաղթելումտադրությունունեցողների
սոցիալ-ժողովրդագրականտվյալները(%)

Արա կան սե ռի հարց վող նե րի ընդ հա նուր խմբից 20,9%ն ար տա
գաղ թի պլան ներ ու նի, իգա կան սե ռի խմբից՝ 15,7%ը (գծ. 13): Ըստ 
տա րի քա յին խմբե րի՝ ստաց վել են հե տև յալ ցու ցա նիշ նե րը. ար
տա գաղ թի հակ վա ծու թյուն ավե լի շատ երի տա սարդ ներն ու նեն՝ 
1835 տա րե կան նե րի 32,4%ը պա տաս խա նել է, որ մտա դիր է մեկ
նել ար տեր կիր՝ բնակ վե լու նպա տա կով: Ապա այդ ցու ցա նիշն 
ավե լի բարձր է 3650 տա րի քա յին խմբում՝ 20,9%: Այս տվյալ նե րից 
կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ շա րու նակ վում է ակ տիվ աշ խա տու
նակ տա րի քի մարդ կանց ար տա գաղ թը հան րա պե տու թյու նից: 
Կեն սա թո շա կա ռու նե րի խմբում հա մե մա տա բար բարձր ցու ցա
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նիշն էլ (9,3%) վկա յում է այն մա սին, որ նրանք մեկ նում են ար տեր
կիր՝ իրենց զա վակ նե րի հետ հա մա տեղ բնակ վե լու:

Ըստ կրթա կան ցու ցա նի շի վեր լու ծու թյու նը փաս տում է, որ շա րու
նակ վում է Հա յաս տա նից «ու ղեղ նե րի ար տա հոս քը»՝ բարձ րա
գույն կրթու թյուն ստա ցած նե րի մեկ չոր րորդ մա սը պատ րաստ
վում է լքել Հա յաս տա նը: Մյուս կրթա կան մա կար դակ նե րում այդ 
ցու ցա նի շը գրե թե կրկնա կի պա կաս է (գծ. 13): Եթե ըստ մաս նա գի
տու թյուն նե րի դի տար կենք հար ցը, ապա կտես նենք, որ նրանց 
մեծ մա սը հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի մաս նա գետ ներ են. 
ընդ հա նու րը 30,2% է, որի մեջ մեկ եր րոր դը ման կա վարժ է: Ապա 
մեծ տո կոս են կազ մում հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի և ար վես տի 
ոլոր տի մաս նա գետ նե րը՝ 18,2%: Փաս տո րեն, վե րը նշված մաս նա
գի տու թյուն նե րը շա րու նա կում են մալ ոչ պա հանջ ված հա յաս
տա նյան աշ խա տա շու կա յում, որն էլ մե ծաց նում է ար տա գաղ թի 
հա վա նա կա նու թյու նը: Հա մե մա տա բար մեծ զանգ ված են նաև մի
ջին որա կա վոր ման մաս նա գետ նե րը՝ 10,1%: Ար տա գաղ թի հակ վա
ծու թյուն ու նե ցող նե րի մեջ մի այն 16,2%ը մաս նա գի տու թյուն չու նի:

Ար տա գաղ թե լու մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի կե սից ավե լին՝ 60,5% 
(գծ. 14), սո ցի ալտնտե սա պես ակ տիվ խմբում է՝ մեծ մա սը վար ձու 
աշ խա տանք է կա տա րում, նաև ինք նազ բաղ ված է տար բեր ոլորտ
նե րում, ժա մա նա կա վոր աշ խա տող է և ու սա նող: Պա սիվ խմբի 
մեջ ավե լի մեծ զանգ ված են կազ մում տնա յին տնտե սու թյուն վա
րող նե րը՝ 18,2%, ապա թո շա կա ռու նե րը՝ 13,1%:

Ու շագ րավ է նաև այն ցու ցա նի շը, որ ար տա գաղ թի հակ վա ծու թյունն 
ավե լի բարձր է չա մուս նա ցած նե րի խմբում՝ նրանց մեջ յու րա քան
չյուր եր րոր դը մտա դիր է մեկ նել Հա յաս տա նից՝ 34,2% (գծ. 13): Ինչ 
վե րա բե րում է ըն տա նե կան մյուս կար գա վի ճակ նե րին, ապա ար
տա գաղ թի մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րը հա մե մա տա բար փոքր 
զանգ ված են: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից ել նե լով՝ նշենք 
նաև, որ մեծ մա սը (71,8%) մեկ նե լու է ըն տա նի քի ան դամ ե րի՝ ամուս
նու/կնոջ, երե խա նե րի կամ ծնող նե րի հետ, իսկ 28,2%ը՝ մե նակ:
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Գծապատկեր14.
Արտագաղթիմտադրությունունեցողների
զբաղվածությանկարգավիճակը(%)

Եթե հար ցը դի տար կենք ըստ բնա կա վայ րի տի պի, ապա կտես
նենք, որ ար տա գաղ թե լու հա վա նա կա նու թյունն ավե լի բարձր է 
Երև ա նից՝ 23,2%, ապա գյու ղե րից (գծ. 13): Մար զա յին քա ղաք նե րի 
դեպ քում մի ջին ընդ հա նու րից ցածր ցու ցա նիշ է ար ձա նագր վել՝ 
11,0%: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ ՀՀ մար զե րից ար տա
գաղ թի հա մե մա տա բար բարձր հա վա նա կա նու թյուն կա Արա րա
տից, Կո տայ քից, Ար մա վի րից, Լո ռի ից (այս տեղ հարց վող նե րի հա
մա պա տաս խա նա բար 31,4%ը, 18,2%ը, 17,2%ը, 17,0%ը մտա դիր 
են մեկ նել ար տեր կիր՝ բնակ վե լու նպա տա կով):

Այս պի սով, սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի հա մա կող մա
նի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ար տա գաղ թած ըն տա նիք նե
րում նոր ար տա գաղ թի հակ վա ծու թյուն ավե լի շատ ու նեն 1835 
տա րե կան չա մուս նա ցած տղա նե րը, որոնք երև ա նաբ նակ են և 
բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նեն: Ար տա գաղ թի մտադ րու թյուն ու
նե ցող նե րի մեջ տա սից վեցն աշ խա տում է Հա յաս տա նում, հե տևա
բար, գոր ծազր կու թյու նը երկ րոր դա յին է դառ նում ար տա գաղ թի 
պատ ճառ նե րի մեջ. այլ հարց է բարձր վար ձատր վող աշ խա տան
քի ձգտու մը: Սո ցի ա լա պես պա սիվ խմբի (տնա յին տնտե սու թյուն 
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վա րող ներ, թո շա կա ռու ներ) ար տա գաղ թե լու մտադ րու թյու նը հիմ
նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ար տերկ րում բնակ վող իրենց ըն
տա նի քի ան դամ ե րի հետ մի ա վոր մամբ, որի իրա գոր ծում ավե լի 
շատ կախ ված է ըն դու նող կող մից, քան սե փա կան ցան կու թյուն նե
րից:
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ՅՈԹԵՐՈՐԴԳԼՈՒԽ

ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԱԾ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՊԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ  
ԵՎ ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔՈՒՄ ԲՆԱԿ ՎՈՂ ՀԱ ՐԱ ԶԱՏ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ

7.1. Հա յաս տա նի հետ կապ վա ծու թյան ձև երն  
ար տա գաղ թած նե րի շրջա նում

Միգ րանտ նե րը, ապ րե լով ար տերկ րում, ամուր կապ ված են հայ
րե նի քին, որ տեղ մեծ մա սը թո ղել է իր տու նը և հա րա զատ նե րին: 
Նրանց՝ հայ րե նի քի հետ կա պե րը, ինչ պես նաև կա յուն հա րա բե
րու թյուն նե րը ՀՀում գտնվող հա րա զատ նե րի հետ ձև ա վո րում են 
յու րօ րի նակ սո ցի ա լա կան մի ջա վայր՝ մի կող մից նպաս տե լով ար
տերկ րում հան դի պող բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար մա
նը և արագ ադապ տա ցի ա յին, մյուս կող մից՝ դժվա րաց նե լով այդ 
գոր ծըն թա ցը: Ամեն դեպ քում, նրանք տա րի ներ շա րու նակ ապ րում 
և գոր ծու նե ու թյուն են ծա վա լում ըն դու նող հա սա րա կու թյու նում՝ 
մա սը լի նե լով անդ րազ գա յին սո ցի ա լա կան տա րա ծու թյան և դրա
նով իսկ իրենց հե ռա վոր հայ րե նի քի:

Մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը վկա յում են այն մա սին, որ 
նոր միգ րանտ նե րի՝ հայ րե նի քի և հա րա զատ նե րի հետ կա պի 
պահ պան ման ձև ե րը բազ մա զան են: Աշ խար հի տար բեր երկր նե
րում բնա կու թյուն հաս տա տած հա յե րի 92,2%ը Հա յաս տա նի հա
րա զատ նե րի հետ կա պը պահ պա նում է ամե նօ րյա տե սա կա պի 
մի ջո ցով, և տես նում ենք, որ այս ցու ցա նի շը գրե թե նույնն է բո լոր 
երկր նե րի պա րա գա յում (աղ. 39): Ամե նօ րյա շփու մը նրանց «ներ
կա է դարձ նում» Հա յաս տա նում գտնվող ըն տա նի քի ան դամ ե րի, 
հա րա զատ նե րի առօ րյա յում, և փո խա դար ձա բար վեր ջին ներս են 
«տե ղա փոխ վում» աշ խար հի տար բեր երկր ներ՝ մաս կազ մե լով 
միգ րանտ նե րի առօ րյա յի և կեն սա գոր ծու նե ու թյան:
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Աղյուսակ39.
Հայաստանիհետկապը՝ըստարտագաղթիերկրի(%)
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Տե սա կա պով շփվում են Ձեզ հետ 
գրե թե ամեն օր 92,2 92,8 88,5 91,2 92,2 91,3

2–3 տա րին գո նե մեկ ան գամ 
այ ցե լում են Հա յաս տան 59,8 65,4 61,5 45,6 53,1 65,2

Այ ցե լում են Հա յաս տան ըն տա նե-
կան մի ջո ցառում նե րի ժա մա նակ 44,0 49,7 57,7 31,6 34,4 30,4

Հա րա զատ նե րը մեկ նում են նրանց 
մոտ՝ աշ խա տե լու նպա տա կով 12,2 16,7 7,7 5,1 4,7 4,3

Գու մար են ու ղար կում 56,3 57,4 34,6 53,7 65,6 52,2
Մաս նակ ցում են հայ րե նի  
քա ղա քի / գյու ղի վե րա կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե րին

7,0 6,4 7,7 8,1 7,8 8,7

Բա րե գոր ծու թյուն են անում 
կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րի  
հա մար Հա յաս տա նում

10,5 9,7 7,7 9,6 15,6 17,4

Մաս նակ ցել են Ար ցա խյան  
պա տե րազ մի հետ կապ ված 
հան գա նա կու թյուն նե րին

60,6 59,2 42,3 64,0 76,6 39,1

Բնա կա նա բար, միգ րանտ նե րի շփում ե րը տե սա զան գով և հե ռա
խո սա զան գով չեն սահ մա նա փակ վում. նրանց կյան քի կա րև որ 
իրա դար ձու թյուն նե րից է հայ րե նիք կար ճա ժամ ետ այ ցե լու թյու նը, 
որին պատ րաստ վում են ամ բողջ տար վա ըն թաց քում: Ինչ պես 
ցույց են տա լիս աղյու սակ 39ի տվյալ նե րը, միգ րանտ նե րի 59,8%ը 
23 տա րին գո նե մեկ ան գամ այ ցե լում է Հա յաս տա նի հա րա զատ
նե րին, իսկ 44,0%ը այ ցե լում է Հա յաս տան ըն տա նե կան/ազ գակ
ցա կան մի ջո ցա ռում ե րի ժա մա նակ (վեր ջին չորս տար վա՝ 2018
2021 թթ. ըն թաց քում Հա յաս տա նում եղել է ար տա գաղ թած նե րի 
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67,6%ը): Եթե նա յենք ըստ երկր նե րի ցու ցա նի շի, ապա պարզ 
կդառ նա, որ այդ այ ցե լու թյուն նե րը հա մե մա տա բար քիչ են եվ րո
պա կան երկր նե րի և ԱՄՆի պա րա գա յում (աղ. 39): Պատ ճառ նե րը 
թե րևս քա ղա քա ցի ու թյան կար գա վի ճա կին առնչ վող սահ մա նա
փա կում երն են և հե ռա վո րու թյու նը, սա կայն ակն հայտ է՝ նրանք, 
ով քեր եր կար ժա մա նակ չեն այ ցե լել հայ րե նիք, այս կամ այն ձև ով 
պահ պա նում են պար բե րա կան կա պե րը, շա րու նա կում փո խազ
դե ցու թյուն նե րը հայ րե նի քի հետ: Կա րող ենք ասել, որ անդ րազ
գա յին միգ րա ցի ա յի հա մար փաս տա ցի տե ղա շար ժը պար տա դիր 
պայ ման չէ, սա կայն փաս տա ցի այ ցե լու թյուն նե րը շատ կա րև որ են 
միգ րանտ նե րի հա մար: Նրանք դրա նով ոչ մի այն ներ կա են լի նում 
հայ րե նի քում տե ղի ու նե ցող կա րև որ իրա դար ձու թյուն նե րին, այ լև 
ցու ցադ րում են իրենց կար գա վի ճա կի դրա կան փո փո խու թյուն նե
րը: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ այ ցե լե լով Հա յաս տան՝ ոչ մի այն հայ
րե նի քի կա րոտն են առ նում, այ լև իրենց՝ որ պես հա յի, ինք նու թյան 
պահ պան ման երաշ խիք նե րը «կու տա կում»: Դա կա րև որ է հատ
կա պես երե խա նե րի և պա տա նի նե րի հա մար, որոնք փոքր տա րի
քում են հե ռա ցել Հա յաս տա նից, և որոնց հա մար ան մի ջա կան 
շփում երն ու այ ցե լու թյուն ներն ան փո խա րի նե լի են այս հար ցում: 
Ոմանք նաև ապա գա յի պլան ներ են գծում, որը ոչ մի այն ամ րաց
նում է Հա յաս տա նի հետ կա պը, այ լև լրա ցու ցիչ գոր ծոն դառ նում 
ինք նու թյան պահ պան ման հա մար: «Վեր ջերս եվ րո պա կան երկրնե
րից ժա մա նել էին իմ ըն կեր ներն իրենց ըն տա նիք նե րով, և հենց 
դա էր մեր քննարկ ման օրա կար գը՝ երե խա նե րին, որ այս տե ղից 
գնա ցել են 34 տա րե կա նում, պետք է ամե նօ րյա ու շադ րու թյան 
ներ քո պա հել, եթե ու զում ենք մեր ինք նու թյու նը պա հել: Ավե լին, 
ու զում են, որ այս տե ղից հարս տա նեն...» (հար ցազ րույց տնտե սա
գետփոր ձա գե տի հետ՝ դա սա խոս ՀՊՏՀում):

Փաս տո րեն, միգ րան տի առօ րե ա կա նու թյունն ու ապա գան պայ
մա նա վոր ված են բազ մա թիվ անդ րազ գա յին կա պե րով. նրա ինք
նու թյու նը ձև ա վոր վում է մե կից ավե լի երկր նե րի սո ցի ա լա կան 
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տա րա ծու թյուն նե րի, ար ժե քա յին հա մա կար գե րի հա մադր մամբ34: 
Նա նե րա ռում և վե րար տադ րում է սո ցի ա լա կան սպա սում եր, 
մշա կու թա յին ար ժեք ներ և նոր մեր, մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն
նե րի ձև եր, որոնք առա ջա նում են աշ խար հագ րո րեն տա րան ջատ
ված մե կից ավե լի սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան հա
մա կար գե րի վե րադ րու մից35:

Ար տա գաղ թած ըն տա նիք նե րի 56,3%ը պար բե րա բար գու մար է 
ու ղար կում Հա յաս տան իր հա րա զատ նե րին, և եթե կրկին ըստ 
երկր նե րի դի տար կենք հար ցը, կտես նենք, որ այս պրակ տի կան 
ավե լի շատ տա րած ված է ԱՄՆ, ավե լի քիչ՝ ԱՊՀ երկր ներ ար տա
գաղ թած հա յե րի շրջա նում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 65,6%, 34,6% 
(աղ. 39): Կա րող ենք ասել, որ ար տերկ րի ըն տա նի քի ան դամ ե
րից և հա րա զատ նե րից ձև ա վոր ված ցան ցը հա յաս տան ցի նե րի 
հա մար դառ նում է յու րօ րի նակ «սո ցի ա լա կան կա պի տալ», որը, 
ըստ Բուր դյեի36, տրա մադ րում է փաս տա ցի կամ հա վա նա կան ռե
սուրս ներ, այս դեպ քում՝ փաս տա ցի ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ:

Բա ցի ֆի նան սա կան աղ բյուր լի նե լուց, ար տերկ րի ցան ցը հա յաս
տա նաբ նակ նե րի հա մար եր բեմ հան դես է գա լիս որ պես գոր ծա
տու: Այս մա սին վկա յում են նաև մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րը, ըստ որի՝ ար տա գաղ թած ըն տա նիք նե րի 12,2%ը հա րա զատ
նե րին կան չում է իր մոտ՝ աշ խա տան քի նպա տա կով: Եվ զար մա
նա լի չէ, որ այս ցու ցա նիշն ավե լի մեծ է ՌԴի պա րա գա յում՝ 16,7% 
(աղ. 39), քան զի գի տենք, որ Ռու սաս տա նի հետ վի զա յի ռե ժի մի 
սահ մա նա փա կում եր չկան, մոտ է Հա յաս տա նին, մեկ նե լու հա
մար քիչ ծախ սեր են պա հանջ վում և, հե տև ա բար, ամե նա հար մար 
տար բե րակն է հա մար վում:

34 Basch L., Glick Schiller N., BlancSzanton C. 1994, Nations Unbound: Transnational 
Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation States, NewYork, 
p. 356.

35 Levitt P. 2001, Transnational Migration: Taking Stock and Future Directions, Global 
Networks, Volume 1, Issue 3, pp. 196204.

36 Bourdieu P. 1985. “The Forms of Capital.” In Handbook of Theory and Research for 
the Sociology of Education, edited by J. G. Richardson, New York: Greenwood Press. 
pp. 241258.
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Հայ րե նի քի և հա րա զատ նե րի հետ կա պի բազ մա զան ձև ե րի վեր
լու ծու թյու նից և քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րից ակն հայտ է դառ նում 
անդ րազ գա յին միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի և պրակ տի կա նե րի 
բազ մա բար դու թյու նը, որն առա ջաց նում է վեր ջի նիս տի պա կա
նաց ման անհ րա ժեշ տու թյուն: Լ. Գար նի զոն տա րան ջա տում է 
«հիմ ա կան» անդ րազ գայ նու թյու նը, որին հա մա պա տաս խան՝ 
միգ րա ցի ան միգ րան տի սո վո րա կան կյան քի ան բա ժան մասն է՝ 
հստակ պար բե րա կա նու թյամբ, անընդ հա տու թյամբ: Մի և նույն 
ժա մա նակ, խո սում է «ըն դար ձակ» անդ րազ գայ նու թյան մա սին, 
որ տեղ միգ րան տը հստակ պար բե րա կան, շա րու նա կա կան ներ
առ վա ծու թյուն չու նի, գոր ծում է պա տա հա կան, հան գա մանք նե րի 
բե րու մով37:

Միգ րանտ նե րի՝ ըն տա նիք նե րին ու ղար կած դրա մա կան փո խան
ցում ե րը հա մալր վում են հա մայն քա յին մասշ տա բի ներդ րում ե
րով, ֆի նան սատն տե սա կան աջակ ցու թյուն նե րով: Ըստ հե տա զո
տու թյան քա նա կա կան տվյալ նե րի՝ 7,0%ը մաս նակ ցել է հա մայնք
նե րի վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք նե րին, 10,5%ը ֆի նան սա պես 
օգ նել է Հա յաս տա նի կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րին (այս պրակ տի
կան ավե լի շատ գոր ծում է եվ րո պա կան երկր նե րում, ԱՄՆում և 
այլ երկր նե րում, քան Ռու սաս տա նում բնակ վող հա յե րի շրջա նում, 
աղ. 39): Որոշ միգ րանտ ներ վե րա կա ռու ցում են հա մայն քա յին, 
գյու ղա կան են թա կա ռուց վածք նե րը, կա ռու ցում ման կա պար տեզ
ներ, եկե ղե ցի ներ և այլն: Սա վկա յում է իրենց «նախ կին» հա մայն
քին, գյու ղին հա վա տա րիմ լի նե լու և պատ կա նե լու թյան մա սին: 
Աս վա ծը հաս տատ վում է նաև ներդ րում ե րի ակն հայտ ցու ցադր
մամբ, որը պետք է հա սա րա կա կան կար գա վի ճա կը հայ րե նի քում 
բարձ րաց նե լու հա մար: Այս առու մով ծրագ րի փոր ձա գետն իր դի
տար կում է անում՝ հար ցը տա նե լով պե տա կան վեր հաս կո ղու
թյան դաշտ. «Նոր գնա ցած և ֆի նան սա պես կա յա ցած հա յե րը 
կա րող է նկա տե լի բա ներ անեն, որը պետք է ուղ ղոր դել: Ես էլի եմ 

37 Guarnizo L. E., 2000, Notes on Transnationalism, Paper for Conference: Transnation
al migration: Comparative theory and Research Perspective, Oxford, UK.
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ասել՝ եթե մարդն ու նի փող, որ Հա յաս տա նի այ սինչ գյու ղում հեր
թա կան եկե ղե ցին է կա ռու ցում, պե տու թյու նը պետք է իրեն իրա
վունք վե րա պա հի և ասի՝ իմ առաջ նա հեր թու թյու նը սա է, քո փո ղը 
այս նպա տա կով ծախ սիր» (հար ցազ րույց միգ րա ցի ա յի հիմ ա
խնդիր նե րով զբաղ վող մաս նա գե տի հետ՝ փոր ձա գետ ԱՄՆ Միջ
ազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լու թյու նում):

Ինչ պես ավան դա կան սփյուռ քը, այն պես էլ նոր ար տա գաղ թած
ներն իրենց նյու թա կան աջակ ցու թյուն նե րով միշտ ներ կա են նաև 
հայ րե նի քում տե ղի ու նե ցող կա րև որ իրա դար ձու թյուն նե րին, իսկ 
Ար ցա խյան վեր ջին պա տե րազ մը բա ցա ռու թյուն չէ: Ե՛վ մեր դի
տար կում ե րի ար դյունք նե րով, և՛ քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րով 
(60,6%ը մաս նակ ցել է Ար ցախ յան պա տե րազ մի հետ կապ ված 
հան գա նա կու թյուն նե րին, աղ. 39) ար տա սահ մա նաբ նակ հա յե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը առանց քա յին դեր է ու նե ցել Ար ցա խյան վեր
ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ՝ ֆի նան սատն տե սա կան մեծ օգ նու
թյուն ցու ցա բե րե լով Հա յաս տա նին և Ար ցա խին: Ըստ աղյու սա կի՝ 
այս օժան դա կու թյունն ավե լի մեծ է եղել ԱՄՆում և եվ րո պա կան 
երկր նե րում (հա մա պա տաս խա նա բար, 76,6% 64,0%), քան ՌԴում 
բնակ վող հա յե րի շրջա նում:

Այս պի սով, ընդ հան րաց նե լով վե րը նշվա ծը և առաջ քա շե լով անդ
րազ գա յին միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի մասշ տա բայ նու թյան 
հար ցը, կա րող ենք ասել, որ միգ րանտ նե րից ոմանք կա րող են 
ներ առ ված լի նել անդ րազ գա յին տնտե սա կան ակ տի վու թյան մեջ՝ 
մաս նակ ցու թյուն չու նե նա լով, օրի նակ, մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում
նե րին, մյուս նե րը կա րող են նե րառ ված լի նել բո լոր տե սա կի անդր
ազ գա յին ակ տի վու թյուն նե րում՝ հա րա զատ նե րին դրա մա կան փո
խան ցում ե րից մին չև լի ար ժեք մաս նակ ցու թյուն հայ րե նի քի ան
գամ քա ղա քա կան կյան քին: Առա ջին դեպ քում գործ ու նենք «ընտ
րո ղա կան», իսկ երկ րոր դում՝ «ընդ հան րա կան» անդ րազ գա յին 
ակ տի վու թյան հետ38:

38 Levitt P. 2001, Transnational Migtaion: Taking Stock and Future Directions, Global 
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7.2. Ար տա գաղ թած նե րի սե փա կա նու թյու նը  
Հա յաս տա նում

Ինչ պես ցույց են տա լիս ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րը, միգ
րանտ նե րի 55,6%ը Հա յաս տա նում տուն ու նի, որը ևս հայ րե նի քի 
հետ կա պի կա րև որ մի ջոց է: Այն կա րող է դառ նալ նաև դե պի հայ
րե նիք հե տա գա վե րա դար ձի կա րև որ պայ ման: Օրի նակ՝ Հա յաս
տան վե րա դառ նա լու մտադ րու թյուն ու նե ցող նե րի մեջ 63,3%ը 
տուն ու նի հայ րե նի քում, իսկ նրանք, ով քեր ներ կա յիս բնա կու թյան 
երկ րից առա ջի կա մեկ տար վա ըն թաց քում մտա դիր են տե ղա
փոխ վել այլ եր կիր, տուն չու նեն Հա յաս տա նում:

Աղյուսակ40.
Հայաստանումսեփականությանառկայությունը(%)

Սե փա կա նու թյու նը
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Բնա կա րան 55,6 59,5 46,2 50,7 48,4 47,8

Հո ղա մաս 29,7 35,4 26,9 18,4 28,1 8,7

Ավ տո մե քե նա 8,1 8,7 3,8 5,1 12,5 8,7

Բիզ նես 1,1 0,5 3,8 0,0 6,3 0,0

Ինչ պես տես նում ենք աղյու սակ 40ի տվյալ նե րից, բնա կա րա նով 
ավե լի շատ ապա հով ված են ՌԴ, քան այլ երկր ներ ար տա գաղ
թած ըն տա նիք նե րը: Նրան ցից շա տե րը ոչ մի այն չեն վա ճա ռել 
իրենց բնա կա րա նը, այ լև վե րա կա ռու ցում և վե րա նո րո գում են 
այն, գնում նաև նո րը: Ծրագ րի փոր ձա գետ նե րից մեկն այս առու
մով իր դի տար կում է անում. «Գի տեմ բազ մա թիվ դեպ քեր, երբ 
ար տա սահ մա նից ներդ րում եր արե ցին, օրի նա կի հա մար, առան 

Networks, Volume 1, Issue 3, pp. 196204.
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բնա կա րան ներ Երև ա նում, մո տիկ մար զե րում: 2018 թվա կա նից 
հե տո եկան և գնե ցին հող, տա րածք ներ, այ գի ներ և այլն» (փոր
ձա գի տա կան հար ցազ րույց ԵՊՀ սո ցի ո լո գի ա յի ֆա կուլ տե տի միգ
րա ցի ա յի հար ցե րով զբաղ վող դա սա խո սի հետ):

Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ նրանք, բա ցի տնից/բնա
կա րա նից, ու նեն նաև hողա մաս (29,7%), ոմանք՝ ավ տո մե քե նա, 
փոքր մա սը՝ նույ նիսկ բիզ նես (աղ. 40): Սե փա կա նու թյան առ կա
յու թյան մի ջո ցով միգ րանտ ներն ու զում են փաս տել «նախ կին» 
բնա կա վայ րե րում իրենց «ներ կա յու թյու նը», հի շեց նել իրենց մա
սին՝ ի ցույց դնե լով սե փա կան հա ջո ղու թյուն ներն ու սո ցի ա լա կան 
նոր կար գա վի ճա կը:

Այս պի սով, հետ խորհր դա յին տա րի նե րին ար տա գաղ թած նե րը, 
ապ րե լով արտ երկրում, առանձ նա հա տուկ կապ ված են Հա յաս
տա նին: Իրենց սե փա կա նու թյու նը Հա յաս տա նում, հայ րե նի քի 
հետ անդ րազ գա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը, որը նոր միգ րանտնե րը 
ծա վա լում են ՀՀում գտնվող հա րա զատ նե րի հետ, և անդ րազ գա
յին ընդգրկ վա ծու թյու նը՝ մաս նակ ցու թյու նը հայ րե նի քում ըն տա նե
կան և այլ մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րի, դրա մա կան փո խան
ցում ե րը, ապա հո վում են նրանց ներ կա յու թյու նը մե կից ավե լի 
սո ցի ա լա կան տա րածք նե րում՝ վե րա ծե լով մե կից ավե լի մշա կույթ
նե րի կրո ղի:

7.3. Հա յաս տան հնա րա վոր վե րա դար ձի  
մա սին կար ծիք նե րը

Հե տա զո տու թյան կա րև որ խնդիր նե րից էր նաև պար զել, թե միգ
րանտ նե րը եր բևէ կվե րա դառ նան Հա յաս տան, և որոնք են վե րա
դար ձի պատ ճառ նե րը: Ըստ գծա պատ կեր 15ի ցու ցա նիշ նե րի՝ 
միգ րան տի ըն տա նի քի ան դամ ե րի 71,3%ը այդ հար ցին տվել է 
բա ցա սա կան, իսկ 20,6%ը՝ դրա կան պա տաս խան:
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Գծապատկեր15.
Հայաստանհնարավորվերադարձիմասինկարծիքներ(%)

Սփյուռ քի գոր ծե րի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի ներ
կա յա ցու ցի չը, անդ րա դառ նա լով այդ խնդրին, նշել է, որ, Հա յաս
տա նից ար տա գաղ թի հետ առ կա է նաև ներ գաղթ: Նա հար ցա
զրույ ցի ժա մա նակ հրա պա րա կեց հե տև յալ թվե րը՝ 20182020 թթ. 
32000 հայ րե նա կից դար ձել է ՀՀ քա ղա քա ցի: Ընդ որում, 2020 թ. 
նրանց թի վը 9600 մարդ էր, երբ պա տե րազ մի և դրա հե տև անք նե
րի շրջանն էր: Բա ցի այս, հա զա րա վոր մեր հայ րե նա կից ներ ըն
դու նում են կա ցու թյան մշտա կան կար գա վի ճակ կամ հա տուկ 
կար գա վի ճակ, որը 10 տա րով անձ նա գիր է տրա մադ րում: Ըստ 
նրա՝ այդ ցու ցա նի շի մեջ զգա լի են հետ խորհր դա յին շրջա նում ար
տա գաղ թած ըն տա նիք նե րը. «Ամե նա շա տը մենք հայ րե նա դար
ձու թյուն կամ վե րա դարձ ու նենք ՌԴից: Ու նենք և՛ Ուկ րա ի նա յից, և՛ 
Մի ջին Ասի ա յից, և՛ Վրաս տա նից, բայց ան հա մե մատ գե րակշ ռում 
են ՌԴից վե րա դար ձող մեր հայ րե նա կից նե րը: Նրանք վե րա դառ
նում են տար բեր պատ ճառ նե րով՝ նախ, ար դեն երե խա ու նեն մե
ծաց նե լու և այդ երե խա յին ու զում են մե ծաց նել հայ րե նի քում, երե
խա ու նեն կրթու թյուն տա լու, որին ու զում են կրթու թյան տալ ՀՀ
ում, և երկ րոր դը՝ ար դեն այն քան կա յա ցած են, որ կա րող են իրենց 
թույլ տալ հայ րե նի քում սե փա կան բիզ նե սը դնել: Բա ցի այդ, կան 
խմբեր, որոնց վի ճակն այն տեղ վատ թա րա ցել է, և նրանք նա
խընտ րում են վե րա դառ նալ, եթե հյու րըն կալ եր կի րը այդ պի սի 
առա վե լու թյուն ներ չի տա լիս» (փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց 
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Սփյուռ քի գոր ծե րի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի մաս
նա գե տի հետ):

Միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի խնդի րը հե տա զո տող նե րը պայ մա
նա վո րում են ար տերկ րում նրանց ու նե ցած հա ջո ղու թյուն նե րով՝ 
ձեռք բե րած բարձր եկա մուտ նե րով, որի մի ջո ցով ծագ ման երկ
րում զբաղ վում են ձեռ նե րե ցու թյամբ և բա ցում նոր աշ խա տա տե
ղեր: Բա ցի ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ձեռք բե րե լուց, այդ գոր ծըն
թացն ազ դում է նրանց զար գաց ման մա կար դա կի վրա. միգ րանտ
նե րի որոշ մասն օտար մի ջա վայ րում ձեռք է բե րում նոր մաս նա գի
տու թյուն, հմտու թյուն ներ և նոր գա ղա փար ներ, որոնք վե րա դառ
նա լուց հե տո ներդ նում է ծագ ման երկ րի զար գաց ման հա մար: Այս 
առու մով ու շագ րավ է Լև ի թի՝ «սո ցի ա լա կան տրանս ֆերտ նե րի» 
հա յե ցա կար գի մա սին մո տե ցու մը, որով միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց
նե րի հա մար, փո ղա յին փո խան ցում ե րից բա ցի, ար դի փու լում 
կա րև որ վում են «գա ղա փար նե րի, գոր ծե լա կեր պի, հմտու թյուն նե
րի, ինք նու թյան և սո ցի ա լա կան կա պի տա լի փո խան ցում ե րը՝ ու
ղար կող և ըն դու նող հա մայնք նե րի մի ջև»39: Հար ցազ րույ ցին մաս
նակ ցած ՏԿԵՆ Միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րից մե
կի կար ծի քով՝ այդ հար ցում անհ րա ժեշտ է մշա կել ճիշտ ռազ մա
վա րու թյուն. «Եթե մի քիչ ավե լի ճիշտ ռազ մա վա րու թյուն որ դեգ
րենք, էս հար ցը կլուծ վի: Բայց սրա հա մար եր կա րա ժամ ետ և 
կար ճա ժամ ետ քայ լեր են պետք մշա կել, այ սինքն՝ եթե մենք ու
զում ենք վե րա դառ նան, ապա դրա հա մար պետք է սկսենք քայ
լեր մշա կել: Բայց մար դիկ, եթե չեն վե րա դառ նում, չա սենք՝ դուք 
հայ չեք, էս չեք, էն չեք: Այ սինքն՝ մենք չպի տի փա կենք ինչոր 
դռներ մեր հայ րե նա կից նե րի առ ջև: Հա կա ռա կը, մենք պի տի այն
պես անենք, որ եթե նույ նիսկ ֆի զի կա պես չվե րա դառ նան, մի գու
ցե վիր տու ալ վե րա դառ նան: Եթե վիր տու ալ չվե րա դառ նան, մի
գու ցե իրենց երե խա նե րը, թոռ նե րը, ծոռ նե րը վե րա դառ նան: Այ
սինքն՝ մենք էս առու մով իս կա պես պետք է ազ գա յին ռազ մա վա

39 Levitt, P. 1998, Social Remittances: migration driven locallevel forms of cultural dif
fusion, International Migration Review, 32:4, 926948.
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րու թյուն մշա կենք: Սա իմ տե սա կետն է այն առու մով, որ սա մի 
օր վա հարց չի: Եթե տա րի նե րով խնդրին լու ծում չի տրվել, և ամ
բողջ գոր ծոն նե րը ի վնաս են աշ խա տել, որ մար դիկ որո շում են 
կա յաց րել, բայց չպի տի մենք ան դառ նա լի ո րեն իրենց կորց րած 
հա մա րենք, այլ մենք պի տի հա մա րենք, որ մենք տա սը մի լի ոն 
ենք, և բո լո րի հնա րա վոր պո տեն ցի ալ վե րա դարձ, թե կուզ ոչ ֆի
զի կա պես, բայց հօ գուտ Հա յաս տա նի և հայ րե նի քի, հնա րա վոր է: 
Մենք պետք է մտա ծենք, թե ինչ պես դա հնա րա վոր դարձ նել» 
(փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ՏԿԵՆ Միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան 
մաս նա գե տի հետ):

Փոր ձա գետ նե րից մե կը, որ աշ խա տել է Սփյուռ քի նա խա րա րու
թյու նում (20082013 թթ.), մաս նակ ցել է «Հայ րե նա դար ձու թյան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հա յե ցա կար գը» և «Հայ րե նա դար
ձու թյան մա սին» ՀՀ օրենք նե րի նա խագ ծե րի մշակ մա նը, նշել է, 
որ դրա նով, սփյուռ քա հա յե րից բա ցի, նա խա տես վում էր հայ րե
նա դար ձի կար գա վի ճակ շնոր հել նաև ՀՀից առն վազն 15 տա րի 
առաջ ար տա գաղ թած հա յե րին, որոնք այդ կար գա վի ճա կը ստա
նա լու նպա տա կով դի մում են ներ կա յաց րել. «Հա յաս տա նից հե ռա
ցած նե րի շրջա նում առ կա էր որո շա կի մի տում՝ հայ րե նիք վե րա
դառ նա լու և մշտա կան բնա կու թյուն հաս տա տե լու ուղ ղու թյամբ, 
որի պատ ճա ռով էլ հա յե ցա կար գում և օրեն քի նա խագ ծում նե րառ
վել էր ՀՀից առն վազն 15 տա րի բա ցա կա յող ՀՀ քա ղա քա ցի նե
րին հայ րե նա դար ձի կար գա վի ճակ շնոր հե լու դրույ թը» (դա սա
խոս, ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, սփյուռ քի հիմ ախն դիր նե
րով զբաղ վող փոր ձա գետ):

Հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ միգ րան տի ըն տա նի քի ան դամ
նե րը նրա վե րա դար ձի հա մար չեն կա րև ո րել ար տերկ րում նրա 
ձեռք բե րած մի ջոց նե րով իրենց հա մայնք նե րում փոքր բիզ նես 
հիմ ե լու և նո րա րա կան գա ղա փար ներ իրա գոր ծե լու մո տի վը: 
Վե րա դարձն ավե լի շատ պայ մա նա վո րել են հո գե բա նա կան առու
մով՝ հայ րե նի քում ապ րե լու, կա րո տի, ծե րու թյու նը Հա յաս տա նում 
անց կաց նե լու հան գա ման քով (53,8%): Նրանց 24,0%ը հա րա զատ
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նե րի վե րա դար ձի հա մար նշել է անձ նա կան պատ ճառ ներ (ըն տա
նի քի վե րա մի ա վո րում՝ 21,1%, ամուս նա նա լու նպա տակ՝ 2,9%): Հա
րա զատ նե րի վե րա դար ձի մյուս պատ ճառ նե րը հարց ման մաս նա
կից նե րի 8,2%ը պայ մա նա վո րել է Հա յաս տա նում սո ցի ալտնտե
սա կան վի ճա կի բա րե լավ ման ակն կա լի քով, 4,7%ը՝ երե խա նե րի 
հա յե ցի կրթու թյուն ստա նա լու և ար տերկ րում որո շա կի խնդիր ներ 
ու նե նա լու հան գա ման քով:

Աղյուսակ41.
Հայաստանվերադառնալուպատճառները(%)

Պատ ճառ նե րը %

Կա րո տում են Հա յաս տա նը 14,6

Ու զում են հայ րե նի քում ապ րել 34,5

Ըն տա նի քի վե րա մի ա վոր ման հա մար 21,1

Հա յաս տա նի վի ճա կի բա րե լավ ման ակն կա լի քով 8,2

Որ երե խա նե րը կրթու թյուն ստա նան Հա յաս տա նում 4,7

Ծե րու թյու նը Հա յաս տա նում անց կաց նե լու 4,7

Ամուս նա նա լու նպա տա կով 2,9

Ար տերկ րում խնդիր ներ ու նեն 4,7

Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել 4,7

Ըն դա մե նը 100,0

Փոր ձա գետ նե րից մե կը վե րա դար ձի հա մար կա րև ո րել է Հա յաս
տան ձգող գոր ծոն նե րի դե րը՝ գոր ծազր կու թյան ցու ցա նիշ նե րի 
կրճա տու մը, բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի բարձ րա ցու մը. 
«Հայ րե նի քը սի րե լով, էմո ցի ո նալ կող մով պայ մա նա վո րել միգ րա
ցի ոն վեկ տո րի ուղ ղու թյու նը, ճիշտ չի: Դա հաշ վար կի ար դյունք է՝ 
ծախ սեր և ակն կա լիք ներ կողք կող քի դնել և տես նել, թե քեզ որ
տեղ է հար մար: Որ պես զի դա լի նի, պետք է Հա յաս տա նի վա նող 
գոր ծոն նե րի դե րա կա տա րու մը նվա զի էա պես, դրա փո խա րեն 
ավե լա նան ձգող, կլա նող գոր ծոն նե րը՝ բարձր կեն սա մա կար դակ, 
կա յու նու թյուն, բա րո յա հո գե բա նա կան առողջ մթնո լորտ, ճիշտ 
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ար ժե քա յին հա մա կարգ: Ատե լու թյուն, չա րու թյուն, չա րախն դու
թյուն չլի նի երկ րում. դրանք վա նող գոր ծոն ներ են բո լո րը» (դա սա
խոս, ԵՊՀ տնտե սա գի տու թյան ֆա կուլ տետ, միգ րա ցի ա յի հար ցե
րով փոր ձա գետ): Այս պի սով, միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի հա մար 
պե տու թյու նը պետք է կի րա ռի ակ տիվ նա խա ձեռ նո ղա կան քա ղա
քա կա նու թյուն նրանց հե տա գա զբաղ վա ծու թյան հար ցում: Մաս
նա վորապես այն միգրատներին, որոնք վաստակել են որոշ ֆի
նան սական միջոցներ, ձեռք են բերել նոր գիտելիքներ ու հմտու
թյուն ներ, պետությունը պետք է աջակցի, որ դրանք ներդրվեն ըն
տանիքի և համայնքի զարգացման գործում:
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ՈՒԹԵՐՈՐԴԳԼՈՒԽ

ԷԹՆԻԿՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՑԱՆՑԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԻԳՐԱՆՏԻ՝ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԲՆԱԿՎՈՂ
ԸՆՏԱՆԻՔԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻՀԱՄԱՐ

Ըն դու նող երկ րում էթ նիկ ցան ցի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու
թյան հան գա ման քը կա րև որ գոր ծոն է մշտա կան բնա կու թյան 
մեկ նած ան ձանց և նրանց ըն տա նի քի ան դամ ե րի հա մար: Հա
ճախ էթ նիկ սո ցի ա լա կան ցան ցի դե րը ու սում ա սիր վում է միգ րա
ցի ոն հոս քե րի ընդ լայն ման, դրանց ուղ ղու թյուն նե րի ընտր ման, 
ռիս կե րի նվա զեց ման, օտար մի ջա վայ րում միգ րանտ նե րի հար
մար ման, անդ րազ գա յին գոր ծըն թաց նե րի տե սան կյու նից40: Գրե
թե անն շան են էթ նիկ ցան ցի հո գե բա նա կան նշա նա կու թյունն ու
սում ա սի րած հե տա զո տու թյուն նե րը, մինչ դեռ ըն դու նող երկ րում 
էթ նիկ ցան ցի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը 
էա կան հո գե բա նա կան դեր կա րող է ու նե նալ ինչ պես հենց ար տա
գաղ թո ղի, այն պես էլ վեր ջի նիս ըն տա նի քի ան դամ ե րի հա մար՝ 
իրենց հա րա զա տի ար տա գաղ թի հան դեպ վե րա բեր մուն քի ձև ա
վոր ման գոր ծում: Այն կա րող է նաև օգ նել ար տա գաղ թո ղի ըն տա
նի քի ան դամ ե րին ավե լի ստույգ պատ կե րա ցում կազ մել օտար 
երկ րում իրենց հա րա զա տի կյան քի պայ ման նե րի մա սին, ըն կա լել 
նրա դժվա րու թյուն նե րը, ձա խո ղում ե րը կամ հա ջո ղու թյուն նե րը և 
այդ պի սով ավե լի իրա կան և խոր քա յին հա րա բե րու թյուն պահ պա
նել ար տա գաղ թո ղի հետ՝ նրա ար տա գաղ թից հե տո:

Էթ նիկ ցան ցը, ինչ պես ար տեր կիր մեկ նած ան ձի, այն պես էլ նրա՝ 
Հա յաս տա նում ապ րող ըն տա նի քի ան դամ ե րի հա մար կա րող է 
հա մար վել ար տա գաղ թը պայ մա նա վո րող կա րև որ հո գե բա նա

40 Арутюнян Ю. В. 2011, Об Армянской диаспоре в России. Этносоциологическое 
исследование армян Москвы и Краснодара, Ереван, «Гитутюн» НАН РА, 151 с.
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կան հան գա մանք, և նրանք կա րող են ըն կա լել դա որ պես որո շա
կի պաշտ պա նիչ գոր ծոն ար տա գաղ թո ղի հա մար՝ կա տա րե լով 
ֆրան սի ա ցի հո գե բան Դի դիե Ան զյո յի41 նկա րագ րած «պաշտ պա
նիչ ծրա րի» դեր: Ըստ Դ. Ան զյո յի՝ ըն տա նե կան, մշա կու թա յին, սո
ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի շեր տե րը կար ծես թա ղանթ ներ 
լի նեն, որոնք ան ձին պաշտ պա նում են ար տա քին սո ցի ալմշա կու
թա յին մի ջա վայ րի ան կան խա տե սե լի գոր ծոն նե րից: Կա րող ենք 
հա մա րել, որ ար տա գաղ թո ղի հա մար ըն դու նող օտար երկ րում 
առ կա էթ նիկ ցան ցը կա րող է հա մա տե ղել ըն տա նե կան, մշա կու
թա յին, սո ցի ա լա կան հար թու թյուն նե րում առ կա հա րա բե րու թյուն
նե րը՝ նրա հա մար դառ նա լով «պաշտ պա նիչ ծրար»:

Մեր հե տա զո տու թյան հա մար կա րև որ է հաշ վի առ նել մշտա կան 
բնա կու թյան նպա տա կով մեկ նած միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րի 
հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Նշենք, որ այս ըն
տա նիք նե րը, որ պես կա նոն, «կիս ված» ըն տա նիք ներ42 են («անդ
րազ գա յին ըն տա նիք ներ»), որոնք ապ րում և զար գա նում են բա
ժան ման մշտա կան զգաց ման, մեծ հե ռա վո րու թյան վրա ըն տա նե
կան հա րա բե րու թյուն նե րի պահ պան ման խնդրի, ին տեն սիվ վիր
տո ւալ շփման պայ ման նե րում: Եր կա րա տև բա ժան ման զգա ցու մը 
ար տա գաղ թո ղի ըն տա նի քի ան դամ ե րի հա մար է՛լ ավե լի կա րևոր 
է դարձ նում ըն դու նող երկ րում օգ նող, աջակ ցող մարդ կանց ներ
կա յու թյու նը: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ մշտա կան 
բնա կու թյան մեկ նած միգ րանտ նե րը հիմ ա կա նում միգ րա ցի ա յից 
առաջ ըն դու նող երկ րում ար դեն ու նե նում են որո շա կի սո ցի ա լա
կան կա պեր. այդ մար դիկ սո վո րա բար ազ գու թյամբ հա յեր են 
(միգ րան տի ըն տա նի քի ան դամ ե րը, բա րե կամ եր, ըն կեր ներ, 
ծա նոթ ներ և այլն): Իսկ եթե չեն ու նե նում նման սո ցի ա լա կան 
ցանց, ապա տե ղում փոր ձում են ստեղ ծել որո շա կի սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայր, որում կի րա գործ վեն և կբա վա րար վեն միգ րան տի ինք

41 Anzieu, D. et al. 2000, Les enveloppes psychiques, Dunod, Paris, 287p.
42 Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ.,  Զաքարյան Թ.,  Հակոբյան Գ. 2017, Արդի հայ 

ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, «Գիտություն», Երևան, 328 էջ:
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նու թյան պահ պան ման, սո ցի ա լա կան ռե սուրս նե րի տի րա պետ
ման, խմբի ներ սում ու դրա նից դուրս փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հար մա րա վե տու թյան ապա հով ման պա հանջ նե րը43: Այս պես՝ էթ
նիկ ցան ցի առ կա յու թյու նը կա րող է մեծ հո գե բա նա կան կա րև ո
րու թյուն ու նե նալ մշտա կան բնա կու թյան մեկ նած ան ձանց ըն տա
նի քի ան դամ ե րի հա մար՝ ըն կալ վե լով որ պես ար տա գաղ թո ղի 
հա մար պաշտ պա նիչ գոր ծոն օտար երկ րում, ինչ պես նաև տե ղում 
նրա հար մար մա նը նպաս տող էա կան հան գա մանք:

Ել նե լով այս նախ նա կան դա տո ղու թյուն նե րից՝ մեր հե տա զո տա
կան աշ խա տան քի նպա տակն է ու սում ա սի րել էթ նիկ ցան ցի հո
գե բա նա կան նշա նա կու թյու նը մշտա կան բնա կու թյան նպա տա
կով մեկ նած միգ րան տի՝ Հա յաս տա նում բնակ վող ըն տա նի քի ան
դամ ե րի շրջա նում: Մեր հե տա զո տու թյան հիմ ա կան խնդիր ներն 
են ու սում ա սի րել՝

● էթ նիկ ցան ցի մա սին պատ կե րա ցում ե րը մշտա կան բնա կու
թյան մեկ նած միգ րան տի ըն տա նի քի՝ Հա յաս տա նում ապ րող ան
դամ ե րի շրջա նում,

● էթ նիկ ցան ցի ան դամ ե րին կա տար վող վե րագ րում ե րի բնույ
թը,

● էթ նիկ ցան ցի մա սին պատ կե րա ցում ե րը՝ ըստ ըն տա նի քի պատ
մու թյան մեջ ար տա գաղ թի ու նե ցած դե րի:

Հե տա զո տու թյան առար կան է էթ նիկ ցան ցի հո գե բա նա կան նշա
նա կու թյու նը մշտա կան բնա կու թյան նպա տա կով մեկ նած միգ
րան տի՝ Հա յաս տա նում բնակ վող ըն տա նի քի ան դամ ե րի շրջա
նում: Հե տա զո տու թյան սու բյեկտ ներն են ար տերկ րում մշտա կան 

43 Ներսիսյան Ս. 2014, Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատ կու թյուն
ները սփյուռքում. հայերի ինքնակազմակերպման խնդիրները այլ էթ նիկ 
միջավայրում, էջ 93114, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համե մա
տական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ,  Հայաստանի և սփյուռքի 
էթնոսոցիոլոգիական ուսումասիրություններ N7, խմբ.՝ Ռ. Ս. Կա րապետյան, 
Երևան, «Գիտություն»:
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բնա կու թյուն հաս տա տած ան ձանց ըն տա նի քի՝ Հա յաս տա նում 
բնակ վող ան դամ ե րը:

Հե տա զո տու թյան ընտ րան քը կազ մում են մշտա կան բնա կու թյան 
մեկ նած միգ րանտ նե րի՝ Հա յաս տա նում ապ րող ըն տա նի քի ան
դամ ե րը: Ընտ րան քը կազմ ված է 60 հո գուց, որոնք մշտա կան 
բնա կու թյան մեկ նած ան ձանց ծնող նե րը, զա վակ նե րը կամ քույր
եղ բայր ներն են: Հե տա զո տու թյան 60 մաս նակ ցից 42ը՝ իգա կան, 
18ը արա կան սե ռի ան ձինք են, որոնց տա րի քը տա տան վում է 22
75 տա րե կա նի սահ ման նե րում: Նրան ցից 33ը բնակ վում են Երևա
նում, 27ը՝ մար զե րում: 60 մաս նակ ցից 16ի ըն տա նի քի ան դամ/
ներ/ը մշտա կան բնա կու թյան է/են մեկ նել ԵՄ որևէ եր կիր, 10ը՝ 
ԱՄՆ և Կա նա դա, իսկ 34ը՝ ՌԴ: Նրան ցից 38ը ար տա գաղ թի 
նպա տա կը նշում է աշ խա տան քը, որոն ցից 4ը որ պես պատ ճառ 
նշում է ֆի նան սա կան կամ սո ցի ա լա կան ծանր դրու թյու նը: 11 դեպ
քի հա մար ար տա գաղ թի նպա տա կը ամուս նու թյունն է: Ընտ րան
քի մա ցած մաս նա կից նե րը 2 դեպ քի հա մար որ պես միգ րա ցի ա յի 
դրդա պատ ճառ նշում են «պա տե րազ մից խու սա փու մը », 2ը՝ ու
սու մը, 2ը՝ ըն տա նի քի վե րա մի ա վո րու մը, իսկ մե կա կան դեպք 
նշվում է «Հա յաս տա նում չհար մար վե լը», «առող ջա կան խնդի րը», 
«հա սա րա կու թյու նից խու սա փե լը», «անո րո շու թյու նը», 1 դեպ քի 
առն չու թյամբ էլ հա տուկ պատ ճառ չի նշվում:

60 մաս նակ ցից 28ը նշում է, որ իր հա րա զա տը ար տա գաղ թե լուց 
առաջ ըն դու նող երկ րում չի ու նե ցել որևէ սո ցի ա լա կան կապ կամ 
էթ նիկ ցանց, իսկ 32ը նշում է, որ ու նե ցել է նման ցանց:

Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է որա կա կան մե թո դա բա նու
թյամբ՝ հո գե դի նա միկ տե սու թյուն նե րի մո տե ցում ե րին հա մա պա
տաս խան: Հե տա զո տու թյան մե թոդ ներն են. կի սա կա ռուց ված քա
յին հար ցազ րույ ցը, որն անց կաց վել է նա խա պես պատ րաստ ված 
24 բաց հար ցե րով հար ցա րա նի մի ջո ցով, չներգ րավ ված դի տու մը 
և տոհ մա ծա ռի մե թո դի կան (վեր ջինս ևս բաց հար ցե րով հար ցա
րան է, որի շնոր հիվ փոր ձել ենք պար զել, թե ըն տա նի քի պատ մու
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թյան մեջ ար տա գաղ թի դեպ քեր առ կա են, թե ոչ, և ինչ նշա նա կու
թյուն ու նի ար տա գաղ թը հե տա զոտ վո ղի ըն տա նի քի հա մար):

Վե րը նշված մե թոդ նե րի կի րառ մամբ ստաց ված ար դյունք նե րը 
վեր լուծ վել են բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով:

Հե տա զո տա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման շնոր հիվ ստա ցել ենք 
որա կա կան տվյալ ներ, որոնք փոր ձե լու ենք ներ կա յաց նել բո վան
դա կու թյան թե մա տիկ վեր լու ծու թյամբ: Նախ ներ կա յաց նենք մի 
քա նի թվա յին տվյալ, որից հե տո կանդ րա դառ նանք հիմ ա կան 
թե մա նե րին, որոնք դուրս ենք բե րել ընտ րան քի հետ հար ցազ
րույց նե րի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նից:

Հե տա զո տու թյան 60 մաս նա կից նե րից 32ը հաս տա տում է, որ իր 
ըն տա նի քի ան դամ(ներ)ի մշտա կան բնա կու թյան մեկ նե լու հա մար 
նշա նա կա լից է եղել էթ նիկ ցան ցի առ կա յու թյու նը ըն դու նող երկ
րում, և որ այն վճռո րոշ է եղել ինչ պես ար տա գաղ թե լու որո շու մը 
կա յաց նե լու հար ցում, այն պես էլ ար տա գաղ թի առա ջին փու լում 
ար տա գաղ թո ղի հար մար մա նը նպաս տե լու առու մով: Իսկ հե տա
զոտ վող նե րից 27ը նշում է, որ իր ըն տա նի քի ան դամ ըն դու նող 
երկ րում ոչ ոք չի ու նե ցել, և ար տա գաղ թի որո շում կա յաց նե լու մեջ 
էթ նիկ ցան ցը նշա նա կու թյուն չի ու նե ցել: Մեկ մաս նա կից նշում է 
ըն դու նող երկ րում ոչ նշա նա կա լից էթ նիկ ցան ցի առ կա յու թյան 
մա սին: Կա րող ենք նկա տել, որ, ըստ ար տա գաղ թի նպա տա կի, 
էթ նիկ ցան ցի առ կա յու թյան պատ կե րը զգա լի ո րեն տար բեր է: 
Նշենք, որ մեր ընտ րան քի դեպ քում առանձ նա նում է ար տա գաղ թի 
եր կու հիմ ա կան նպա տակ՝ աշ խա տանք (38 դեպք) և ամուս նու
թյուն (11 դեպք): Այս պես՝ աշ խա տան քի նպա տա կով մեկ նած ան
ձանց դեպ քում 38 դեպ քից 25ը մին չև ար տա գաղ թե լը ըն դու նող 
երկ րում ու նե ցել է էթ նիկ ցանց, իսկ 13ը չի ու նե ցել: Մինչ դեռ 
ամուս նու թյան նպա տա կով ար տա գաղ թի պա րա գա յում 11 դեպ քից 
և ոչ մե կը չի ու նե ցել էթ նիկ ցանց ըն դու նող երկ րում (բա ցի այն ան
ձից կամ նրա ըն տա նի քից, որի հետ ամուս նա նում է):

Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում հե տա զոտ վող նե րը տար բեր հա
մա տեքս տե րում անդ րա դառ նում են էթ նիկ ցան ցի կա րև ո րու թյա
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նը իրենց ըն տա նի քի ան դա մի ար տա գաղ թի իրա կա նաց ման և 
ար տերկ րում մշտա կան բնա կու թյուն հաս տա տե լու հա մար: Էթ նիկ 
ցան ցի դե րը նրանք կա րև ո րում են՝ ել նե լով եր կու հիմ ա կան հան
գա ման քից. այն որ պես ար տա գաղ թո ղի միգ րա ցի ան պայ մա նա
վո րող գոր ծոն և տե ղում ար տա գաղ թո ղի ին տեգր մա նը նպաս տե
լու գոր ծոն:

8.1. Էթ նիկ սո ցի ա լա կան ցան ցը՝  
որ պես ար տա գաղ թը պայ մա նա վո րող  

և ըն դու նող երկ րում ին տեգր մանն օգ նող գոր ծոն
Հե տա զո տու թյան այն մաս նա կից նե րը, որոնք նշում են իրենց ըն
տա նի քի ան դա մի ար տա գաղ թից առաջ ըն դու նող երկ րում էթ նիկ 
ցան ցի առ կա յու թյան մա սին, հա ճախ շեշ տում են, որ էթ նիկ ցան ցի 
առ կա յու թյու նը նրանք հա մա րում են իրենց ըն տա նի քի ան դա մի 
ար տա գաղ թի հիմ քում ըն կած և դա պայ մա նա վո րող առաջ նա յին 
գոր ծոն: Այս պես, հե տև յալ տրա մա բա նու թյունն է գոր ծում. «Եթե 
ծա նոթ [մարդ] չլի ներ, հա վա նա բար չէր գնա, որով հե տև շատ կա
րև որ է եղել այն տեղ աջակ ցող ու ժի առ կա յու թյու նը», «Կար ծում 
եմ՝ [եթե ծա նոթ մարդ չլի ներ], չէր լի նի նման որո շում, այն ժա մա
նակ ուղ ղա կի հեշտ չէր ար տա գաղ թե լը, ինչ պես հի մա է: Երևի 
իրենք էլ չէ ին գնա, կա րև որ էր ու նե նալ դրսում մե կը, որ կա րո ղա
նա յիր ար տա գաղ թել», «Եթե հա րա զատ մարդ չլի ներ, չէր կա յաց
վի նման որո շում: Գնա ցել են հիմ ա կա նում հա րա զա տի հա մար, 
հա րա զատն է կան չել: Նույն հա ջո ղու թյամբ չգնա ցին Ֆրան սիա 
կամ այլ եր կիր, [գնա լը] ավե լի շատ կապ ված է ազգակցական կա
պի հետ, կապ չու նի եր կի րը»: Հե տա զոտ վող նե րից երե քը նույ նիսկ 
նշում է, որ առ հա սա րակ չի պատ կե րաց նում ար տա գաղ թը՝ առանց 
տե ղում էթ նիկ ցան ցի առ կա յու թյան. «Բնա կան է՝ պետք է ծա նոթ 
ու նե նան, որ կա րո ղա նան գնալ», «Առանց ծա նո թի հնա րա վոր 
չէ», «Կգնար այն տեղ, ուր հա րա զատ կա: Հնա րա վոր է ընտր վեր 
այլ քա ղաք, բայց այն, որ այն տեղ հա րա զատ մարդ կա, թե՛ մեզ է 
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օգ նում լի նել ավե լի հան գիստ, թե՛ իր հա մար է լավ, որ այն տեղ կա 
հա րա զատ մե կը, որին հար ցե րի դեպ քում կա րող է դի մել»: Հա
մոզ վա ծու թյու նը, որ էթ նիկ ցանց ու նե նալն անհ րա ժեշ տու թյուն է 
նոր երկ րում հաս տատ վե լու հա մար, առ կա է նաև այլ հե տա զոտ
վող նե րի շրջա նում. նրանք ուղ ղա կի ո րեն չեն խո սում այդ մա սին, 
սա կայն ոչ միջ նոր դա վոր ված ար տա հայ տում են դա:

Այն փաս տը, որ էթ նիկ ցան ցի առ կա յու թյու նը այս մաս նա կից նե րի 
հա մար ըն կալ վում է որ պես վճռո րոշ պայ ման իրենց ըն տա նի քի 
ան դա մի՝ ար տեր կիր մեկ նե լու որո շու մը կա յաց նե լու գոր ծում, թույլ 
է տա լիս են թադ րել, որ էթ նիկ ցան ցի առ կա յու թյունն այս ան ձանց 
հա մար կա րող է կա րև որ պաշտ պա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե
նալ, հատ կա պես ար տա գաղ թի որո շու մը կա յաց նե լու և ար տա
գաղ թե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը էթ նիկ ցան ցի հետ կի սե լու 
առու մով: Էթ նիկ ցան ցը հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի հա մար 
կար ծես սու բյեկ տի վո րեն դառ նում է ար տա գաղ թի ար մա տա կան 
պայ ման՝ իր վրա վերց նե լով դրա դրա կան և բա ցա սա կան կող մե
րի, հե տև անք նե րի, ինչ պես նաև հատ կա պես անո րո շու թյան պա
տաս խա նա տուն:

Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը հա ճախ հատ կա պես շեշ տում 
են էթ նիկ ցան ցի կա րև ո րու թյու նը իրենց ըն տա նի քի ան դա մի՝ ըն
դու նող երկ րում հաս տատ վե լու, ին տեգր վե լու գոր ծում:

Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում ակն հայտ է, որ ըն տա նի քի ան դամ
նե րի հա մար միգ րանտն ըն կալ վում է որ պես ինք նին, ի սկզբա նե 
օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող մարդ. մե կը, ով ապ րում է որո շա կի ար
տա կարգ հան գա մանք կամ կյան քի ինչոր բարդ փուլ, որի պատ
ճա ռով ու նի օգ նու թյան, նե ցու կի, ան գամ խնամ քի կա րիք:

Հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ հե տա զո տու թյան մաս նա կից ներն 
էթ նիկ ցան ցի ան դամ ե րի մա սին խո սե լիս հա ճախ վեր ջին նե րիս 
դի տար կում են որ պես օգ նու թյան աղ բյուր, նրանց վե րագ րում օգ
նո ղի գոր ծա ռույթ: Իրենց խոս քում նշում են, օրի նակ, այն մա սին, 
որ տե ղում ծա նոթ նե րը, հա րա զատ նե րը լու ծել են ար տա գաղ թո ղի 
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հա մար հատ կա պես նախ նա կան փու լի խնդիր նե րը, օրի նակ. 
«Մեր ծա նո թը օգ նում է իրենց [ծնող նե րին], նա խօ րոք տուն էր 
գտել, դի մա վո րել էր: Գի տե ին, որ մե նակ չեն, դժվար կլի ներ 
առանց ծա նո թի»:

Հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ մաս նա կից ներն իրենց խոս քում հա
ճախ կի րա ռում են «օգ նող ձեռք» ար տա հայ տու թյու նը («Որ մե
րոնց հետ լավ են վե րա բեր վում, ես ինչոր տեղ հանգս տա նում եմ, 
որ իրենց օգ նող ձեռք կա» կամ «Քա նի որ հա յեր կան, մա նա վանդ 
հա րա զատ ներ, ավե լի ապա հով ենք զգում, որ օգ նու թյան հարց 
լի նի, ձեռք են մեկ նում»): Ակ նա ռու է, որ երբ միգ րան տին ըն դու նող 
երկ րում օգ նող մար դիկ կան, հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի 
մոտ նկատ վում է հանգս տու թյան զգա ցում. «Դե հան գիստ ենք, որ 
հա րա զատ ներ կան, որ իրեն կօգ նեն ամեն հար ցում, ի վեր ջո ըն
տա նիք են, դա շատ կա րև որ է», «Ավե լի հան գիստ ենք, որ շրջա
պատ ու նեն, շփվում են, օգ նող ձեռք ու նեն, որ դժվար պա հին կա
րող են օգ նել»:

Տար բեր հե տա զո տու թյուն ներ փաս տում են, որ շրջա պա տի մարդ
կանց աջակ ցու թյու նը միգ րանտ սու բյեկ տի հա մար կա րև որ 
պաշտ պա նիչ գոր ծոն է: Այն չե զո քաց նում է իրա վի ճա կի սթրե սա
ծին ազ դե ցու թյու նը՝ ու ժե ղաց նե լով ինք նագ նա հա տա կա նը և սե
փա կան ան ձի ար դյու նա վե տու թյան, պետ քա կա նու թյան զգա ցու
մը, իսկ դրանք տո կու նու թյան հա մար կենտ րո նա կան տար րեր 
են44: Հարկ է նշել, սա կայն, որ միգ րան տի և նրա ըն տա նի քի հա
մար էթ նիկ ցան ցից ստա ցած օգ նու թյունն ու նի նաև ար տա գաղ թի 
պա տաս խա նատ վու թյու նը կի սե լու նշա նա կու թյուն, որը մեծ կա
րև ո րու թյուն ու նի միգ րան տի մեջ ապա հո վու թյան զգա ցու մը վե
րա կանգ նե լու հա մար:

44 Martin, E., Steyart, M., Deccache, A. 2005. Favoriser la résilience de l’enfant migrant 
primoarrivant et de sa famille. Rapport de recherche Projet UNISOLUCL.:http://
docplayer.fr/24961559Projetunisoluclpartieirapportderecherchedocumentde
travail.html
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Ավե լին, հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի շրջա նում էթ նիկ ցան ցի 
մա սին պատ կե րա ցում ե րում կա րող ենք նկա տել, որ էթ նիկ ցան
ցին վե րագր վում է նաև միգ րան տին տրվող ապա հո վու թյան գոր
ծա ռույթ («Եթե կան հա յեր, իրենք [միգ րանտ նե րը] կա րող են 
իրենց ապա հո վու թյան մեջ զգալ», «Որ քան շատ շփում ու նե նան 
հա յե րի հետ, այն քան ավե լի ապա հով կլի նեն» : Այս հա մա տեքս
տում կա րող ենք տես նել էթ նիկ ցան ցի «պաշտ պա նիչ ծրա րի» 
գոր ծա ռույ թը, որ տեղ էթ նիկ ցանցն ըն կալ վում է որ պես աջակ ցու
թյուն և ապա հո վու թյան զգա ցում ստեղ ծող գոր ծոն, պաշտ պա նում 
ան ձին օտար և նոր մի ջա վայ րում առ կա ան կան խա տե սե լի հան
գա մանք նե րից:

Հա ճախ կա րող ենք նկա տել, որ միգ րան տի ըն տա նի քի ան դամ ե
րը հա րա բե րա կա նո րեն բարձր սպա սե լիք ներ ու նեն էթ նիկ ցան ցի 
ան դամ ե րից: Առ կա է մի տում էթ նիկ ցան ցին վե րագ րել այն պի սի 
գոր ծա ռույթ ներ, որոնք նա կա րող է մա սամբ կա տա րել կամ չկա
րո ղա նալ կա տա րել: Դրանք այն պի սի գոր ծա ռույթ ներ են, որ ան
ձը կա րող է ակն կա լել սերտ ազգակցական հա րա բե րու թյուն նե
րից, մաս նա վո րա պես՝ ըն տա նի քից: Ավե լի ստույգ, էթ նիկ ցան ցի 
ան դամ ե րը հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի կող մից հա ճախ 
կա րող են ըն կալ վել որ պես միգ րան տին առանց նա խա պայ ման
նե րի պաշտ պա նող, նրա մա սին հոգ տա նող, կեն ցա ղա յին պայ
ման ներ ապա հո վող մար դիկ: Այ սինքն՝ միգ րան տի ըն տա նի քի 
ան դամ ե րը որո շա կի իդե ա լա կան պատ կե րա ցում ու նեն էթ նիկ 
ցան ցի ան դամ ե րի վե րա բե րյալ: Այդ իդե ա լա կա նա ցու մը, որ պես 
կա նոն, գործ նա կա նում չի հաս տատ վում: Ան հա մա պա տաս խա
նու թյու նը նրանց սպա սե լիք նե րին և վե րագ րում ե րին ինչ պես 
միգ րան տի, այն պես էլ նրա ըն տա նի քի ան դամ ե րին հա ճախ հի
աս թա փեց նում է՝ «Շատ հաշ վար կով հա րա բե րու թյուն ներ են», 
«Ջեր մու թյուն չկա, մարդ կու թյուն չկա»: Այս հան գա ման քը կա րող 
է նաև առիթ դառ նալ լքվա ծու թյան զգաց ման՝ հան գեց նե լով ցան
ցի ան դամ ե րի հետ կոնֆ լիկտ նե րի, ընդ հուպ հա րա բե րու թյուն նե
րի խզման («...գործ նա կան են իրար հետ [ըն կե րոջ հետ], այ լևս չի 
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դի մի օգ նու թյան: Առանձ նա ցել է, որով հե տև պայ ման նե րը չի հա
վա նել, լար ված հա րա բե րու թյուն ներ են եղել» կամ «Քույրս մի 
կերպ տղա յիս օգ նեց, շատ մեծ դժվա րու թյամբ: Տղաս, հա տա կին 
քնե լով, իր թուք ու մու րը լսե լով, մի քա նի ամիս մաց, մի քա նի 
տար վա նյար դեր քայ քա յեց այն տեղ, գնաց»):

Էթ նիկ ցան ցի վե րա բե րյալ չա փա զանց ված սպա սե լիք նե րի հա
մա տեքս տում կա րող ենք նկա տել նաև այն, որ հե տա զո տու թյան 
մաս նա կից նե րը կար ծես թե ակն կա լում են, որ իրենց ըն տա նի քի 
ան դա մը ըն դու նող երկ րում կա րող էր ու նե նալ Հա յաս տա նում ու
նե ցած սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րին հա մար ժեք հա րա բե
րու թյուն ներ: Այս երև ույ թը փաս տում են հե տև յալ ար տա հայ տու
թյուն նե րը. «Այն տեղ հա րա բե րու թյուն նե րը շատ գործ նա կան են, 
ազգակցական չեն», «Շփում եր ու նի, բայց մի և նույն է՝ Հա յաս տա
նի նման չէ» կամ «Այն, ինչ այս տեղ է ու նե ցել, նույ նը այն տեղ չու
նի»: Այս հա մա տեքս տում կա րող ենք նկա տել հեր քում՝ կապ ված 
այն բա նի հետ, որ միգ րան տը, լքե լով հա րա զատ եր կի րը, կա րող է 
ու նե նալ կո րուստ՝ այս պա րա գա յում սո ցի ա լա կան կյան քի բո վան
դա կու թյան կո րուստ: Այս կորս տի հերք մամբ կար ծես թե փորձ է 
ար վում էթ նիկ ցան ցի շուրջ վե րա կա ռու ցել որո շա կի պաշտ պա նա
կան բնույ թի պատ րան քա յին իրա կա նու թյուն: Այդ իրա կա նու թյան 
մեջ էթ նիկ ցանցն իդե ա լա կա նաց ված է և կա տա րում է գրե թե 
նույն գոր ծա ռույթ նե րը, ինչ միգ րան տի ըն տա նի քը: Ուս տի էթ նիկ 
ցան ցի յու րա քան չյուր արարք, որ կա րող է չհա մա պա տաս խա նել 
այդ իդե ա լա կա նաց ված կեր պա րին, փլու զում է ստեղծ ված պատ
րան քա յին իրա կա նու թյու նը և առիթ դառ նում էթ նիկ ցան ցի 
կտրուկ ար ժեզրկ ման: Դրա հե տև ան քով տե ղի են ու նե նում կոնֆ
լիկտ ներ, հա րա բե րու թյուն նե րի խզում: Այդ մի ջա դե պե րը լրջո րեն 
տրավ մա յի են են թար կում ինչ պես միգ րանտ ան ձի միգ րա ցի ա յի 
փոր ձա ռու թյու նը, այն պես էլ նրա՝ Հա յաս տա նում զար գա ցող ըն
տա նե կան կյան քը:
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8.2. Միգ րա ցի ոն ցան ցի դե րը հա մայն քա յին կյան քում. 
ինք նու թյան խնդիր նե րը

Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը հա ճախ նշում են, որ ըն դու նող 
երկ րում ապ րող այն մար դիկ, որոնք նպաս տել են իրենց ըն տա նի
քի ան դա մի ար տա գաղ թին, հիմ ա կա նում բա րե կա մա կան հա րա
բե րու թյուն ներ են կա ռու ցել ար տա գաղ թո ղի հետ: Այդ կապ վա ծու
թյու նը հա ճախ դրսև որ վում է հա րա բե րու թյուն նե րի խո րաց մամբ, 
հա ճա խա կի հան դի պում ե րով (օր.՝ «Բա րե կա մա կան կապ է, չնա
յած առան ձին են ապ րում, բայց միշտ հան դի պում են»):

Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյան խոս
քից ակն հայտ է, որ էթ նիկ ցան ցի ան դամ ե րի և ար տա գաղ թո ղի 
մի ջև հա րա բե րու թյուն նե րի բնու թագ րա կան կողմ է տոն օրե րը մի
ա սին նշե լը («Կա մեծ կապ վա ծու թյուն, հա ճախ այ ցե լում են իրար, 
նշում են տո նե րը հա յե րի պես, իրար տուն այ ցե լե լով, հյուր գնա
լով, հյուր ըն դու նե լով», «Դե հիմ ա կա նում առիթ նե րին, ծննդյան 
օրե րին, տո նե րին, հա վաք վում, նշում են» և այլն): Ինչ պես ցույց են 
տա լիս հե տա զո տու թյուն նե րը45, ծի սա կա տա րու թյուն նե րը, ավան
դույթ նե րի պահ պա նու մը միգ րա ցի ա յի իրա վի ճա կում խրա խու
սում և նպաս տում են տո կու նու թյան զար գա ցու մը, իսկ մշա կու թա
յին դրսև ո րում ե րը խմբի ներ սում դրդում են փո փո խել սթրե սի 
առաջ նա յին աղ բյուր նե րը: Մեր հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի 
դեպ քում ավան դույթ նե րի պահ պա նու մը երև ում է հիմ ա կա նում 
հայ կա կան տո նե րին երե կույթ նե րի կազ մա կերպ մամբ: Որ պես 
կա նոն՝ միգ րանտ նե րը ջան քեր են գոր ծադ րում, որ հայ կա կան տո
նե րը նշեն նույն կերպ, ինչ պես նշում էին Հա յաս տա նում: Մի ա սին 
պատ րաս տում են ավան դա կան կե րա կուր նե րը՝ փոր ձե լով ստա
նալ նույն հա մե րը, ինչ Հա յաս տա նում: Տո նի յու րա քան չյուր տար րի 
հա ջող կրկնու թյու նը նրանց հա ճույք է պատ ճա ռում: Նրանք ու րա

45 Martin, E., Steyart, M., Deccache, A. 2005. Favoriser la résilience de l’enfant migrant 
primoarrivant et de sa famille. Rapport de recherche Projet UNISOLUCL.:http://
docplayer.fr/24961559Projetunisoluclpartieirapportderecherchedocumentde
travail.html
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խա նում են՝ բա ցա հայ տե լով, որ աշ խար հը չի փոխ վել իրենց վեր
ապ րած խզու մից՝ ար տա գաղ թից հե տո46: Ուս տի դրանք մի ա սին 
նշե լու հնա րա վո րու թյու նը կա րև որ պաշտ պա նիչ գոր ծոն է, որն ըն
դու նող երկ րում ապա հո վում է էթ նիկ ցան ցը: Այս իմաս տով՝ ար
տա գաղ թո ղի ըն տա նի քի կող մից էթ նիկ ցան ցը կա րող է ըն կալ վել 
որ պես հո գե կան այն պի սի տա րածք, որ տեղ իրենց հա րա զա տը 
կա րող է վե րագտ նել հա րա զատ մի ջա վայ րի մշա կու թա յին տար
րե րը՝ զգա լով սե փա կան «ես»ի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ար
տա քին մի ջա վայ րին: Գու ցե պա տա հա կան չէ, որ հե տա զո տու
թյան մաս նա կից նե րից շա տե րը հայ կա կան հա մայն քի ներ կա յու
թյու նը ըն դու նող երկ րում հա մա րում են պայ ման՝ իրենց հա րա զա
տի ան ձի ամ բող ջա կա նու թյան, լի ար ժե քու թյան հա մար. «Կու զեի 
ավե լի շատ հա յե րի հետ շփվեր, իրեն լի ար ժեք զգար»:

Դրան զու գա հեռ՝ որոշ դեպ քե րում հե տա զո տու թյան մաս նա կից
նե րը նշում են նաև տե ղի հայ հա մայն քի աջակ ցող, գործ նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին: Նրանց խոս քում հա ճախ շեշտ վում 
է հայ հա մայն քի օգ նող գոր ծա ռույ թը. «Աշ խա տան քի հար ցով ան
մի ջա պես դի մում են իրար», «Հենց ինչոր աշ խա տան քի տեղ է 
լի նում, կա րիք է լի նում, առա ջի նը հենց մե կը մյու սին են ասում, 
տե ղե կաց նում»: Փո խօգ նու թյու նը հա մայն քա յին կյան քի կա րև որ 
բնու թագ րիչ է ինչ պես էթ նիկ ցան ցի շնոր հիվ ար տա գաղ թած նե րի, 
այն պես էլ մե նակ ար տա գաղ թած նե րի հա մար: Սա կայն ու շագ
րավ է, որ մեր հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի հա րա զատ նե րից 
հա մայն քա յին կյան քում առա վել ակ տիվ են ներգ րավ ված հատ
կա պես այն ար տա գաղ թող նե րը, որոնք ար տա գաղ թե լուց առաջ 
ըն դու նող երկ րում չեն ու նե ցել էթ նիկ ցանց: Ընդ որում, ավե լի հա
ճախ է նկատ վում այն մի տու մը, որ եվ րո պա կան երկր ներ մշտա
կան բնա կու թյան մեկ նած միգ րանտ նե րը հայ հա մայն քին ին
տեգր վե լու ան մի ջա կան փոր ձեր են կա տա րում: Հե տա զո տու թյան 
մաս նա կից նե րի հա րա զատ նե րի շրջա նում նույ նիսկ կա դեպք, որ 

46 Մնացականյան Լ. 2021, Արտագաղթի հոգեկան փորձառությունը ապաս տա նի 
հայցման պայմաններում, Ակտուալ Արվեստ հրատ., Երևան, 406 էջ:
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վկա յում է ակ տիվ հա մայն քա յին գոր ծու նե ու թյան մա սին (ավե լին, 
քան տե ղում ար դեն հաս տատ ված հա յե րը). «Քա նի որ աղ ջիկս 
աշ խա տանք չու ներ, փնտրեց և գտավ հայ հա մայն քի ան դամ ե
րին, սկսեց գնալ հայ կա կան պա րե րի խմբակ, ապա բա ցեց հա յե
րե նի դա սե րի խումբ: Ամ բողջ ապ րիլ ամիսն անց կաց րել էր հա
մայն քի հետ ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ դա սեր, կի նո դի տում
ներ, քննար կում եր կազ մա կեր պե լով: Հի մա սո վո րեց նում է նրանց 
նաև հա յե րեն գրել, կար դալ: Բա ցի այդ, սո վո րեց նում է նաև հա յոց 
պատ մու թյուն, դի տում են հա յե րեն մուլ տեր, եր գեր են լսում: Սեպ
տեմ բե րից բա ցել է խմբակ, ուր դա սա վան դում է հա յե րեն, շախ
մատ, պա րեր է սո վո րեց նում: Հա մայն քի ղե կա վա րը շատ ծրա
գրեր ու նի և պատ րաստ է աղջ կաս օգ նել հայ հա մայն քի կյանքն 
ակ տի վաց նե լու գոր ծում» (կին, 49 տա րե կան, ք. Մա սիս):

Հա մայն քա յին կյան քի մեջ գեր ներգ րավ վա ծու թյու նը կա րող է մի
այ նա կու թյան, անա պա հո վու թյան դեմ, նաև օտար մի ջա վայ րում 
ան կան խա տե սե լի ու թյան, տագ նա պի հան դեպ պաշտ պա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն լի նել, որի շնոր հիվ փորձ է ար վում նաև ամ րաց նել 
օտար մի ջա վայ րում ապա կա յու նա ցած ինք նու թյու նը, պահ պա նել 
կողմ ո րո շիչ նե րը՝ մին չև նոր մի ջա վայ րում ին տեգր ման պատ
րաստ լի նե լը: Մշա կույ թի փո փո խու թյու նը են թադ րում է նաև 
«ես»ի փո փո խու թյուն, և սու բյեկ տին հա ճախ թվում է, որ այդ փո
փո խու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է հրա ժար վել սե փա կան «ես»ի 
մի որևէ մա սից, այ սինքն՝ այն կորց նել: «Ես»ի որևէ մա սի կո րուս
տը կամ դրա նից հրա ժա րու մը, որ պես կա նոն, մերժ վում է սու բյեկ
տի կող մից. հա մայն քա յին կյան քում գեր ներգ րավ վա ծու թյու նը 
կա րող է վկա յել նման կորս տի հերք ման մա սին կամ «ես»ի որևէ 
մա սից հրա ժար վե լուն դի մադ րե լու միտ ման մա սին:

Ար տա գաղ թի իրա վի ճա կը, երկ րի փո փո խու թյու նը, նոր և ան ծա
նոթ մշա կույ թի գե րիշ խող դիր քը ինք նու թյանն առնչ վող բազ մա
թիվ հար ցադ րում ե րի տե ղիք են տա լիս: Էթ նիկ ցան ցի մա սին 
խո սե լիս և հատ կա պես հայ կա կան ինք նու թյան մա սին նրանց դա
տո ղու թյուն նե րում կրկնվող թե մա է հատ կա պես ար տերկ րում 
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«հայ կա կա նու թյու նը պա հե լու», «հայ մա լու» մա սին մտա հո գու
թյու նը: Այս բա վա կան ընդ հա նուր և ոչ հստակ ար տա հայ տու թյու
նը մեզ հի շեց նում է Էմա նո ւել Բոն վի լի առա ջար կած «հա կադ րու
թյան սկզբուն քի » մա սին47: Ըստ նրա՝ ինք նու թյան զգա ցու մը 
հիմ վում է նաև դրա եզա կի ու թյան հաս տատ ման վրա: Այլ ինք
նու թյուն նե րի հան դի պե լը ու րի շի ինք նու թյա նը նման վե լու և դրա 
կող մից յու րաց վե լու վտանգ է նե րա ռում: Իսկ ինք նու թյան մաս
նատ ման ու սու բյեկ տիվ տար րա լուծ ման հե տև անք նե րի դեմ հիմ
նա կան գոր ծիք նե րը ըն դու նող երկ րի դեմ աֆեկ տիվ ընդ դի մա
ցում ու մշա կու թա յին մի ջա վայ րում տար բե րա կում են՝ «հայ 
մա լը»:

Հե տա զո տու թյան մաս նա կից ներն իրենց խոս քում ցան կու թյուն են 
ար տա հայ տում տես նել ըն տա նի քի ան դա մին՝ որ պես հայ կա կան 
ինք նու թյան կրող անձ. «Հայ կա կան ըն տա նիք ներ կան, որոնց 
հետ մտե րիմ շփվում են, մե կու սաց ված չեն, ձուլ ված չեն, պա հում 
են հայ կա կա նու թյու նը: [Եղ բայրս] ու նի եր կու աղ ջիկ, և նրանց հա
մար շատ կա րև որ է անընդ հատ հա յե րի հետ շփվե լը: Դա շատ 
կա րև որ է այն առու մով, որ աղ ջիկ նե րը հայ կա կան դաս տի ա րա
կու թյուն կստա նան» (կին, 31 տ., Երև ան):

Նրանք շատ կա րև ո րում և հա ճախ շեշ տում են հատ կա պես հայ
կա կա նու թյու նը երե խա նե րին փո խան ցե լու հան գա ման քը. «Քրոջս 
երե խա նե րը հա ճա խել են հայ կա կան դպրոց, և սերտ կա պը հայ 
հա մայն քի հետ միշտ եղել է, որի շնոր հիվ իրենց զգում են հա րա
զատ մի ջա վայ րում» (կին, 22 տ., ք. Արա րատ), «Շատ լավ զգա ցո
ղու թյուն [ու նեմ], որով հե տև պահ վում ա հայ կա կա նը: Երե խա նե րը 
հա յե րեն գրելկար դալ գի տեն: Եթե մենք օգ տա գոր ծում ենք օտար 
բա ռեր, իրենք մա քուր խո սում են հա յե րեն: Հա յե րի հետ շփու մը 
նաև դա է տա լիս, փառք Աստ ծո, որ ընտ րել են էդ տար բե րա կը: 
Դրա նով պա հում են առա ջին հեր թին լե զուն, հե տո՝ ավան դույթ

47 Bonneville, E. 2003. L’ennemi nécessaire : Caractéristiques psychologiques et rôles 
dans l’identité du sujet. Sociétés, no 80(2), 515pp.
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նե րը: Դրանք ավե լի շատ գա լիս են այն տե ղից այս տեղ, քան հա
կա ռա կը» (տղա մարդ, 60 տ., Երև ան): Վեր ջին մտքից կա րող ենք 
եզ րա կաց նել, որ ան ձի ցան կու թյու նը՝ տես նել հայ կա կան ինք նու
թյան փո խան ցու մը հա ջորդ սերն դին, տե ղիք է տա լիս որո շա կի 
իդե ա լա կա նաց ման՝ կապ ված ըն տա նի քի ան դամ ե րի՝ այդ փո
խան ցու մը անե լու կա րո ղու թյան հետ: Սա կայն հե տա զո տու թյան 
ոչ բո լոր մաս նա կից նե րին է հա տուկ նման մի տում. «Կա պը, իհար
կե, սերտ է: Լավ է, որ գո նե մի քա նի ըն տա նիք ներ իրար հետ 
կապ ու նեն, չնա յած դա ինձ չի ոգև ո րում, բայց գո նե լե զուն չի կո
րում և այլն: Բայց դա քիչ է ու րա խաց նում» (կին, 50 տ., Երև ան):

Էթ նիկ ցան ցի վե րա բե րյալ դա տո ղու թյուն նե րում մեր հե տա զո
տու թյան մաս նա կից նե րը ակա մա յից դրսև ո րում են նաև իրենց 
սու բյեկ տիվ վե րա բեր մուն քը հայ կա կան ինք նու թյան նկատ մամբ: 
Դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նը դրա կան է գնա հա տում հա յե րի ներ
կա յու թյու նը իրենց ըն տա նի քի ան դամ միգ րան տի կյան քում. 
«Իհար կե, ու րա խա նում եմ, ին քը հա յե րի հետ շատ շփվում է. մե կը 
մե կի հետ մխի թար վում են: Շատ լավ է, որ հա յե րի հետ կապ, 
շփում կա... քո երկ րա ցու հետ շատ հեշտ է» (կին, 65 տ., Երև ան): 
Նրանց խոս քում հատ կա պես կա րև որ վում է այն հան գա ման քը, որ 
հա յե րով շրջա պատ ված լի նե լը հո գե կան հանգս տու թյան կամ 
ապա հո վու թյան պայ ման է իրենց և ըն տա նի քի ան դամ ե րի հա
մար. «Ավե լի հան գիստ ես զգում քեզ, որ [այն տեղ] հայ կա: Հայ 
ըն կեր նե րի մա սին շատ լավ է խո սում, ին քը ար դեն հան գիստ է 
այդ առու մով, ես էլ եմ հան գիստ» (կին, 24 տ., Երև ան), «Որ քան 
շատ շփում ու նե նան հա յե րի հետ, այն քան ավե լի լավ... այ սինքն՝ 
իրենք կա րող են իրենց կոմ ֆոր տի մեջ զգալ...» (կին, 31 տ., Երև
ան): Սա կայն հե տա զո տու թյան չորս մաս նա կից հա յե րի ներ կա յու
թյու նը ըն դու նող երկ րում չի հա մա րում դրա կան գոր ծոն, ավե լին, 
որո շա կի զգու շա վո րու թյուն, ան գամ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք 
կա նրանց նկատ մամբ. «Իհար կե, լավ է, որ կա րող ես շփվել հայ
րե նա կից նե րիդ հետ, սա կայն որոշ հա յե րի մոտ դեռ շա րու նա կում 
է լի նել նա խան ձը դի մա ցի նի հա ջո ղու թյուն նե րի հան դեպ, ու նման 
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դեպ քե րում լավ է խու սա փել շփում ե րից» (կին, 60 տ., գ. Արա լեզ), 
«Նա խան ձու թյուն կա իրար նկատ մամբ, հա յը միշտ էլ նա խանձ 
է» (կին, 69 տ., Գյում րի), «Ես մտա ծում եմ, որ նույ նիսկ լավ է, որ 
հա յեր շատ չկան իր շրջա պա տում: Թող մե նակ սո վո րի, կոփ վի: 
Հե տո հա յե րը որ քան կա րող են օգ նել, այն քան էլ կա րող են խան
գա րել» (տղա մարդ, 46 տ., Երև ան):

Բա ցա սա կան այս վե րա բեր մուն քը էթ նիկ ցան ցի վե րա բե րյալ կա
րող է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված լի նել, նե րա
ռյալ նախ կին միգ րա ցի ոն փոր ձի մեջ իրենց ծա նոթ հա յե րի ու նե
ցած դե րը. «Որևէ կապ չու նեն [հա յե րի հետ]: Մայրս ավե լի շատ 
մեք սի կա ցի նե րի հետ է մտե րիմ, քան հա յե րի: Ին քը Լո սում չապ
րեց, որ պես զի հա յե րի հետ չապ րի, քա նի որ հա յե րը շատ շուտ են 
մար դու ծա խում: Նույն հար ցին բախ վել ենք Հուն գա րի ա յում, երբ 
հա յե րին ում օգ նել էինք, մեր մա սին տե ղե կաց րել էին ներ գաղ թի 
ծա ռա յու թյուն նե րին: Մայրս իրեն ավե լի ապա հով է զգում, երբ չի 
շփվում հա յե րի հետ» (կին, 43 տ., Երև ան):

Հե տա զո տու թյան որոշ մաս նա կից ներ էթ նիկ ցան ցի հան դեպ եր
բեմ ար տա հայ տում են նաև որո շա կի հա կա սա կան վե րա բեր
մունք: Այս պես՝ նրանք կա րող են իրենց խոս քում ար տա հայ տել 
հա մոզ վա ծու թյուն, որ իրենց ըն տա նի քի ան դա մի հա մար ըն դու
նող երկ րում հա յե րի ներ կա յու թյու նը օգ տա կար է և հո գե բա նո րեն 
կա րև որ, սա կայն մի ա ժա մա նակ անվս տա հու թյուն և տագ նապ 
դրսև ո րել հա յե րի ներ կա յու թյան առն չու թյամբ. «Մի կող մից վստա
հու թյուն կա, հան գիստ ես, որ նե ղու թյան մեջ էլ լի նի, կա րող է 
[հա յե րը] օգ նեն... բայց նաև հա վա նա կա նու թյուն կա, որ կա րող է 
դա վա ճա նեն, դա ևս իմ զգա ցո ղու թյուն նե րից է, հա յի վա յի սու թյուն 
այս պես ասած» (կին, 27 տ., Երև ան) կամ «Այն տե ղի հա յե րը վստա
հե լի չեն, այս տե ղի նման չէ» և այլն: Այս հա կա սա կա նու թյան մեջ 
կա րող ենք տես նել ան ձի մեջ սե փա կան հայ կա կան ինք նու թյան 
հան դեպ հա կա սա կան վե րա բեր մունք: Եվ կար ծես թե ան ձի հայ
կա կան ինք նու թյու նը երկ փեղկ ված լի նի (երկ փեղ կում՝ պաշտ պա
նա կան մե խա նիզ մի առու մով), որ տեղ ինք նու թյան այդ ճեղք ված 
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մա սե րից մե կը մերժ ված է և հա կա սու թյան մեջ է հայտն վել ինք
նու թյան ըն դուն ված հատ վա ծի հետ: Այդ պի սով ինք նու թյան մերժ
ված կող մը դառ նում է բա ցա սա կան կեր պար՝ անվս տա հե լի, վնա
սող, հե տև ա բար՝ հե տապն դող48, հատ կա պես օտար մշա կու թա յին 
մի ջա վայ րում:

Հե տա զո տու թյան մեկ մաս նա կից առաջ նայ նու թյու նը տա լիս է ոչ 
թե ցան ցի ան դա մի էթ նիկ պատ կա նե լու թյա նը, այլ ավե լի շուտ 
մարդ կա յին որակ նե րին. «Ին քը [եղ բայ րը] լավ է զգում, որ հա յե րի 
հետ կապ չու նի: Հա յե րի մեծ մա սը տհաճ զգա ցո ղու թյուն ներ են 
առա ջաց նում, կոն սեր վա տիվ են, սահ մա նա փակ ու քննա դա տող 
են... հատ կա պես դրսի հա յե րը ավե լի կոն սեր վա տիվ են... բայց 
եթե լի նի հե տաքր քիր հայ, բա րի հո գով մարդ լի նի, նա ավե լի հա
ճույ քով հա յի հետ կշփվի, քան թե այ լազ գի նե րի» (կին, 24 տ., 
Գյում րի): Այս տեղ կրկին ար տա հայտ վում է բա ցա սա կան վե րա
բեր մունք հայ կա կան ինք նու թյուն կրող ցան ցի մե ծա մաս նու թյան 
վե րա բե րյալ, սա կայն էթ նիկ պատ կա նե լու թյու նը չի ըն կալ վում որ
պես առաջ նա յին գոր ծոն ըն դու նող երկ րում ար տա գաղ թո ղի սո ցիա
լա կան կյան քը կա ռու ցե լու հա մար, ինչ պես հե տա զո տու թյան մաս
նա կից նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյան դեպ քում է:

Ընդգ ծենք նաև, որ ինք նու թյան հար ցը, ար տա գաղ թի իրա վի ճա
կում նույն պես, չի սահ մա նա փակ վում մշա կու թա յին կամ էթ նիկ 
ինք նու թյամբ, այլ այն նա խև ա ռաջ կրում է ան հա տա կան հա յե ցա
կետ, սու բյեկ տի, որ պես այդ պի սին, ինք նու թյու նը՝ ան կախ մշա
կու թա յին մի ջա վայ րից: Միգ րա ցի ա յի բե րած փո փո խու թյուն նե րը 
մի ան գա մայն փո խում են սու բյեկ տի կյան քը և հե տև ա բար փո
խում հենց սու բյեկ տին: Եվ այդ փո փո խու թյուն նե րին հա ղոր դա
կից է լի նում նա խև ա ռաջ Հա յաս տա նում ապ րող նրա ըն տա նի քը, 
քա նի որ վեր ջինս, մա ցած լի նե լով հա րա զատ մի ջա վայ րում և մե
ծավ մա սամբ չճա նա չե լով ար տա գաղ թո ղի նոր մի ջա վայ րը, 

48 Մնացականյան Լ. 2019, Հետապնդում և արտագաղթ, Ակտուալ Արվեստ #2(8), 
Պարանոյա, Երևան, էջ 3237:
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առանձ նա հա տուկ զգա յուն է ար տա գաղ թած հա րա զա տի ինք նու
թյան կրած փո փո խու թյուն նե րին:

8.3. Սփյուռ քի միգ րա ցի ոն ցան ցի հան դեպ  
վե րա բեր մուն քը՝ ըստ ազգակցական կա պի բնույ թի

Դի տար կել ենք նաև էթ նիկ ցան ցի հան դեպ վե րա բեր մուն քը՝ ըստ 
մեր հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի ազգակցական կամ ըն տա
նե կան կա պի բնույ թի, այ սինքն՝ կախ ված նրա նից, թե ար տա գաղ
թո ղը ով է հե տա զո տու թյան մաս նակ ցի հա մար՝ երե խա՞, ծնո՞ղ, թե՞ 
քույր/եղ բայր:

Կա րող ենք նկա տել, որ եթե ար տա գաղ թո ղը հե տա զո տու թյան 
մաս նակ ցի երե խան է, ապա էթ նիկ ցան ցի մա սին պատ կե րա ցում
նե րը որո շա կի ո րեն իդե ա լա կա նաց ված են: Հե տա զո տու թյան 
մաս նա կից նե րի խոս քից կա րե լի է են թադ րել, որ Հա յաս տա նում 
ապ րող ծնող նե րը կար ծես թե կա րիք ու նեն էթ նիկ ցան ցին վե րագ
րե լու ընդգծ ված հո գա տա րու թյուն, օգ նու թյուն, ապա հո վու թյուն և 
պաշտ պա նու թյուն տվող հատ կա նիշ ներ («Կա րող եմ ասել փայ
լուն հա րա բե րու թյուն ներ են, կիս վում են օտ ի դո... շատ մտե րիմ 
են», «Մի տան պես են», «Շատ ջերմ, ազգակցական վե րա բեր
մունք ու նեն, ամեն հար ցում օգ նում են» և այլն): Նման իդե ա լա կա
նա ցու մը գու ցե պաշտ պա նա կան նշա նա կու թյուն ու նի, որը ծնո ղին 
թույլ է տա լիս վա նել սե փա կան երե խա յի ան պաշտ պան լի նե լու 
հետ կապ ված տագ նապ նե րը և մեղ քի զգա ցու մը:

Ծնող մաս նա կից նե րի հա մար հատ կա պես ար դի ա կան է իրենց 
զա վա կի՝ ար տա գաղ թի իրա վի ճա կում մե նակ լի նե լու թե ման. «Դե 
դժվար է, որ երե խա ներդ լրիվ մե նակ են մեծ օտար երկ րում, մենք 
այս տե ղից ին չով կա րող ենք օգ նում ենք», «Ես իր փո խա րեն չէի 
կա րող, շատ մե կու սա ցած է, մի քիչ ափ սո սում եմ, մի քիչ խղճում, 
մի քիչ հու սա հատ վում»: Օտա րու թյան մեջ երե խա յի մե նա կու թյու
նը նրա ան պաշտ պա նու թյան և անա պա հո վու թյան աղ բյուրն է, 
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որն էլ ծնո ղի մեջ կա րող է ան զո րու թյան զգա ցում և օգ նե լու ցան
կու թյուն առա ջաց նել: Նշենք նաև, որ հե տա զո տու թյան ծնող մաս
նա կից նե րի խոս քը, հա մե մա տած մյուս մաս նա կից նե րի խոս քին, 
շատ ավե լի հու զա կան է, հա ճախ՝ իռա ցի ո նալ:

Այն դեպ քե րում, երբ ար տա գաղ թո ղը հե տա զո տու թյան մաս նակ
ցի ծնողն է, իդե ա լա կա նա ցում կա րող ենք նկա տել ոչ թե էթ նիկ 
ցան ցի վե րա բե րյալ, այլ ար տա գաղ թած ծնո ղի կա րո ղու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ: Զա վակ նե րի խոս քում ծնո ղը հա ճախ մարդ է, որ 
այդ քան էլ կա րիք չու նի օգ նու թյան, ինքն իր խնդիր նե րը կա րող է 
լու ծել («Դրա կան հա րա բե րու թյուն ներ են [էթ նիկ ցան ցի հետ]: Հի
մա ինքն ար դեն առան ձին է աշ խա տում: Դրա կան, գոր ծըն կե րա
յին են, բայց ոչ շատ մտե րիմ, հա րա զատ ներ չեն», «Մայրս իր բո
լոր հար ցե րը լու ծել է ինք նու րույն», «Շփու մը միշտ բո լո րի հետ կա, 
լավ է: Իսկ հա րա զատ նե րին չեն դի մում, եթե հա րա զատ է, տե
ղյակ է, օգ նում է, բայց ինչոր հար ցով չեն դի մել...»): Էթ նիկ ցան ցի 
դե րը նվա զեց նե լը գու ցեև ցան կու թյուն է ըն կա լել սե փա կան ծնո
ղին որ պես ու ժեղ և ու նակ անձ, որ պաշտ պա նու թյան կա րիք չու նի. 
դա գու ցե հնա րա վո րու թյուն է տա լիս զա վա կին չե զո քաց նե լու ան
հանգս տու թյու նը ծնո ղի ապա հով վի ճա կի հա մար:

Իսկ այն դեպ քե րում, երբ ար տա գաղ թո ղը հե տա զո տու թյան մաս
նակ ցի քույ րը կամ եղ բայրն է, կա րող ենք նկա տել, որ էթ նիկ 
ցանցն ըն կալ վում է ավե լի շուտ գոր ծառ նա կան և պրագ մա տիկ 
տե սան կյու նից, մաս նա վո րա պես շեշտ վում են իրենց հա րա զատ
նե րի մի այ նակ լի նե լու հան գա ման քը և էթ նիկ ցան ցից օգ նու թյուն 
ստա նա լու կա րի քը. «Շրջա պատ ու նեն, ու դա շատ լավ ա, ես գի
տեմ, որ մե նակ չեն: Իրենք բո լո րով մի ա սին են լի նում, իրար տուն 
գնալգալ ու նեն, դա ինձ շատ ու րա խաց նում է: Դա ինձ բա վա րար 
է, որ իրենք մե նակ չեն», «Ես շատ ու րախ եմ, որ իմ հա րա զատ
ներն այն տեղ մե նակ չեն, ապա հով են», «Ու րախ եմ, որ իրենց օգ
նող ձեռք կա»: Այս պա րա գա յում մաս նա կից նե րի խոս քը հա մե մա
տա բար ռա ցի ո նալ է, հա կիրճ:
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8.4. Ցան ցը ար տա գաղ թի մա սին  
տրավ մա տիկ հի շո ղու թյան հա մա տեքս տում

Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի հետ տոհ մա ծա ռի մե թոդն իրա
կա նաց նե լիս պարզ վեց, որ 60 մաս նակ ցից մի այն 2ի մոտ է, որ ըն
տա նե կան պատ մու թյան մեջ միգ րա ցի ա յի որևէ դրվագ չկա, կամ 
իրենք չեն մտա բե րում: Մնա ցած 58 մաս նա կից նե րը նշում են իրենց 
ըն տա նե կան պատ մու թյան մեջ միգ րա ցի ա յի առ կա յու թյու նը: 
Նրան ցից 24ի ըն տա նի քում առ կա է միգ րա ցի ա յի պատ մու թյուն՝ 
կապ ված հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ տե ղա հա նու թյան 
հետ: 4 մաս նա կից ներ կա յաց րել է պատ մու թյուն Ադր բե ջա նից ներ
գաղ թի հա մա տեքս տում, 5ը՝ Վրաս տա նից, 4ը՝ Իրա նից, 2ը՝ Սի
րի ա յից: 5 մաս նա կից նշում է ներ քին՝ Հա յաս տա նի մար զե րից 
Երևան առ կա միգ րա ցի ա յի մա սին, իսկ 3ը կար ծում է, որ իր ըն տա
նի քում միգ րա ցի ա յի պատ մու թյուն կա, սա կայն նշա նա կա լից չէ:

Եթե հաշ վի առ նենք, որ հա յե րի ցե ղաս պա նու թյունն ու ղեկց վել է 
բռնի տե ղա հա նու թյամբ, այ սինքն՝ տրավ մա տիկ ար տա գաղ թով, 
կա րե լի է են թադ րել, որ ար տա գաղթն ինք նին, որ պես իրա դար ձու
թյուն, մեր հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի ըն տա նիք նե րի ներ
սում կա րող է զու գորդ վել ցե ղաս պա նու թյան տրավ մա տիկ հի շո
ղու թյան հետ, որը գի տակ ցա կան կամ ան գի տակ ցա կան ու ղի նե
րով փո խանց վում է սերն դե սե րունդ: Ըն տա նե կան տրավ մա տիկ 
այս հի շո ղու թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում պետք է որ է՛լ ավե լի 
կա րև որ վի էթ նիկ ցան ցի հո գե բա նա կան նշա նա կու թյու նը՝ դրա 
ապա հո վու թյան, պաշտ պա նիչ գոր ծա ռույթ նե րի առու մով:

Ուս տի մեզ հա մար հե տաքր քիր է տես նել, թե ինչ առանձ նա հատ
կու թյուն ու նի էթ նիկ ցան ցի հան դեպ վե րա բեր մուն քը մեր հե տա
զո տա կան ընտ րան քի այն հատ վա ծի հա մար, ով քեր իրենց ըն տա
նե կան պատ մու թյան մեջ ընդգ ծում են ցե ղաս պա նու թյան հե տևան
քով գաղ թած նախ նի նե րի մա սին:

Մենք փոր ձել ենք դի տար կել էթ նիկ ցան ցի մա սին պատ կե րա
ցում ե րը հե տա զո տու թյան այդ 24 մաս նա կից նե րի խոս քում, 
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գտնել որոշ տար րեր, որոնք կա րող են այս կամ այն կերպ մատ
նան շել էթ նիկ ցան ցին տրվող հո գե բա նա կան նշա նա կու թյու նը: 
Կա րող ենք նշել, որ չկան աչ քի զար նող տար բե րու թյուն ներ ընտ
րան քի այս և մյուս հատ ված նե րի մի ջև: Սա կայն կա րող ենք նկա
տել, որ ըն տա նի քում ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ար տա գաղ թի 
տրավ մա տիկ փորձն ու նե ցող մաս նա կից նե րի շրջա նում առա վել 
շեշ տադր ված է ար տա գաղ թո ղի մի այ նա կու թյան խնդի րը: Սա 
մյուս մաս նա կից նե րի խոս քում էլ է նկատ վում, բայց պա կաս շեշտ
վա ծու թյամբ և պա կաս հա ճա խա կա նու թյամբ: Այս պես՝ այն մաս
նա կից նե րը, որոնց ըն տա նե կան պատ մու թյան մեջ առ կա է ցե
ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյու նը, կրկնվե լով խո սում են ար տա գաղ
թո ղի մի այ նա կու թյան, մե կու սաց վա ծու թյան մա սին: Այս տե սան
կյու նից նրանց հա մար էթ նիկ ցան ցը կա րև որ վում է հատ կա պես 
այն իմաս տով, որ տե ղի հա յե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի շնոր
հիվ իրենց ըն տա նի քի ան դա մը մի այ նա կու թյու նը որոշ չա փով 
փա րա տե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի. «Կա պե րը մի ան շա նակ օգ
նում են, հո գե բա նա կան առու մով հաս տատ, մե նա կու թյուն չկա», 
«Դե ինչոր մի տեղ լավ ես զգում, որ մե նակ չեն, [այն տեղ] լավ 
կա պեր ու նեն», «Ամեն օր շփվում են [հա յե րի հետ]: Կա ցա րա նը, 
որ տեղ մում են, հա րա զատ նե րի տան կող քին է», «Դե որ գի տես 
լրիվ մե նակ է, շատ դժվար է, կու զե իր իր մոտ լի նել», «Շրջա պատ 
ու նեն ու դա շատ լավ է, ես գի տեմ, որ մե նակ չեն: Իրենք բո լո րով 
մի ա սին են լի նում, իրար տուն գնալգալ, դա ինձ շատ ու րա խաց
նում է: Դա ինձ բա վա րար է, որ իրենք մե նակ չեն»: Եթե մի այ նա
կու թյան վե րա բե րյալ այս՝ հա րա բե րա կա նո րեն ընդգծ ված շեշ
տադ րում ե րը դի տար կենք հա վա քա կան տրավ մա նե րի տե սու
թյան շրջա նակ նե րում, ապա կա րող ենք ասել, որ մի այ նա կու թյու
նը տրավ մա վոր ված հան րույ թի հա մար կա րող է նա խև ա ռաջ ըն
կալ վել որ պես մի այ նա կու թյուն մահ վան առաջ կամ մի այ նա կու
թյուն այն պի սի վտան գի առաջ, որ կա րող է մահ վան հան գեց նել: 
Վե րև ում քննարկ ված են թա բա ժին նե րում մենք ար դեն տե սանք, 
որ ար տերկ րում բնա կու թյու նը կամ հենց ար տա գաղ թը մեր հե
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տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը հա ճախ են ըն կա լում որ պես ան
կան խա տե սե լի վտանգ ներ կրող փոր ձա ռու թյուն, որի հե տև ան
քով ար տա գաղ թող ան ձը նույ նաց վում է որ պես օգ նու թյան, ապա
հո վու թյան կա րիք ու նե ցող ան ձի հետ: Ար տա գաղ թին առնչ վող 
ըն տա նե կան տրավ մա տիկ պատ մու թյուն կրող ան ձի պա րա գա
յում այդ օգ նու թյան և ապա հո վու թյան կա րի քը ոչ մի այն սո ցի ալ
մշա կու թա յին մի ջա վայ րը փո խե լու ար դյունք է, այ լև ար տա գաղ թի 
պատ ճա ռած տրավ մա յից գեր պաշտ պա նու թյան դրսև որ ման ձև: 
Եվ քա նի որ ար տա գաղթն ինք նին ըն տա նե կան տրավ մա տիկ 
պատ մու թյան հա մա տեքս տում ըն կալ վում է որ պես տրավ մա, 
ապա այդ գեր պաշտ պա նա կան դիր քա վո րու մը կա րող է լի նել 
հենց բուն ար տա գաղ թի փոր ձա ռու թյու նից պաշտ պա նու թյուն:

Ըն տա նի քի կող մից ար տա գաղ թո ղի մի այ նա կու թյան մա սին մտա
հո գու թյու նը մեզ հի շեց նում է Դո նալդ Վի նի կոտ տի առա ջադ րած 
«մի այ նակ լի նե լու կա րո ղու թյուն»49 հաս կա ցու թյու նը, որ զար գա
նում է երե խա յի մեջ մե ծա հա սա կից բա ժան ման ժա մա նակ և հա
մար վում է ան ձի հա սու նաց ման ցու ցիչ նե րից: Ստաց վում է, որ ար
տա գաղ թո ղը կար ծես թե փո խա բե րա կան իմաս տով նոր և օտար 
մի ջա վայ րում ըն կալ վում է որ պես երե խա, որի հա մար ան ծա նոթ 
մի ջա վայ րում «մի այ նակ լի նե լու կա րո ղու թյու նը» բա վա րար չէ՝ 
ինքն իրեն վտանգ նե րից պաշտ պա նե լու հա մար: Եվ եթե ըն տա նի
քի տրավ մա տիկ պատ մու թյան հա մա տեքս տում մի այ նա կու թյու նը 
մահ վան կամ մա հա ցու վտան գի առաջ մի այ նա կու թյունն է, ապա 
էթ նիկ ցանցն այն պաշտ պա նիչ գոր ծոնն է, որը, ըստ ար տա գաղ
թո ղի ըն տա նի քի ան դամ ե րի, անհ րա ժեշտ է ար տա գաղ թո ղին՝ 
վեր ջի նիս պաշտ պա նե լու հա մար:

Կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ օգ նու թյան, անա պա հո վու թյան, մի
այ նա կու թյան խնդիր նե րը, որոնք առ կա են ար տա գաղ թող նե րի և 
նրանց ըն տա նիք նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար, է՛լ ավե լի ար տա

49 Winnicott D., 1958, Capacity to be alone, (https://www.oxfordclinicalpsych.com/
view/10.1093/med:psych/9780190271374.001.0001/med9780190271374chapter60)
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հայտ ված, սուր և ցա վոտ կեր պով կա րող են դրսև որ վել այն ըն
տա նիք նե րում, որ տեղ առ կա է ար տա գաղ թի հետ կապ ված տրավ
մա տիկ հի շո ղու թյուն: Ըստ այս հան գա ման քի՝ էթ նիկ ցան ցին 
տրված հո գե բա նա կան նշա նա կու թյուն նե րը կա րող են փո փոխ
վել՝ բո վան դա կա յին և դրսև որ ման ուժգ նու թյան առում ե րով:
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Գրքում քննարկ վում է ցան ցա յին միգ րա ցի ա յի դե րը հետ խորհր դա
յին Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ար տա գաղ թի ձև ա վոր ման հար
ցում: Այդ հիմ ախնդ րի վեր լու ծու թյան հիմ քում 2021 թ. Հա յաս տա
նի բո լոր մար զե րի քսան քա ղա քա յին, երե սու նյոթ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում և Երև ան քա ղա քում հար ցա թեր թա յին հարց
ման մի ջո ցով 639 ըն տա նիք նե րից ար տեր կիր ար տա գաղ թած 1259 
մարդ կանց մա սին հա վաք ված տե ղե կատ վու թյունն է: Հա վա քա
կան մե նագ րու թյան հա մար կա րև որ տե ղե կատ վա կան աղ բյուր են 
նաև այդ հիմ ախն դիր նե րով զբաղ վող օրենս դիր, գոր ծա դիր հա
մա կար գի, մարզ պե տա րան նե րի պա տաս խա նա տու նե րի, գի տու
թյան տար բեր ոլորտ նե րի քսա նի նը փոր ձա գի տա կան հար ցա
զրույց նե րի և հո գե բա նի՝ միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րում 
անց կաց րած վաթ սուն զրույց նե րի ար դյունք նե րը: Վեր ջինս զու
գակց վել է նաև մաս նակ ցա յին դի տարկ ման մե թո դի և ըն տա նի քի 
տոհ մա ծա ռի վե րա կա ռուց ման մո տեց ման հետ: Հետ խորհր դա յին 
Հա յաս տա նից բնակ չու թյան շա րու նա կա կան ար տա գաղ թի վե րա
բե րյալ բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րում հիմ ա կա նում վեր
լուծ վել են միգ րա ցի ա յի տնտե սա կան պատ ճառ նե րը, և պատ շաճ 
ու շադ րու թյան չի ար ժա նա ցել ար դի աշ խար հում լայն տա րա ծում 
ստա ցած ցան ցա յին միգ րա ցի ա յի դե րը, որից ան մասն չէ նաև մեր 
եր կի րը: Հայ կա կան սփյուռ քի գո յու թյու նը միգ րա ցի ոն ցան ցի մի
ջո ցով իր ազ դե ցու թյունն է թող նում Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի 
հոս քե րի ձև ա վոր ման վրա, որը որոշ դեպ քե րում կապ ված չէ ան
գամ այդ երկր նե րի մի ջև վար ձատ րու թյուն նե րի տար բե րու թյան 
հետ: «Ցանց» հաս կա ցու թյան մեկ նա բա նու թյան հա մար հիմ վել 
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ենք արևմ տյան միգ րա ցի ոն տե սու թյուն նե րում լայն տա րա ծում 
ստա ցած Դ. Մաս սեի այն մո տեց ման վրա, ըստ որի՝ ցան ցը բնու
թագր վում է որ պես մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող
ջու թյուն, որը ձև ա վոր վում է ազ գակ ցա կան, բա րե կա մա կան, ինչ
պես նաև ընդ հա նուր սո ցի ա լա կան ծագ ման հի ման վրա երեք 
խմբե րի մարդ կանց մի ջև՝ ծագ ման երկ րում մա ցած նե րի, մեկ նած 
միգ րանտ նե րի և նոր բնա կա վայ րում հաս տատ ված նե րի մի ջև:

Հարց ման մաս նա կից նե րը Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի հա մար 
բազ մա թիվ կար ծիք ներ են նշել, սա կայն գե րակշ ռող մե ծա մաս նու
թյու նը գլխա վոր պատ ճառ է հա մա րել տնտե սա կա նը: Սա կայն, 
դրա նով հան դերձ, ըստ հարց ված նե րի՝ Հա յաս տա նից մեկ նելն 
ավե լի իրա կան է դառ նում այն ժա մա նակ, երբ նրանք ար տերկ
րում ու նեն միգ րա ցի ոն ցանց: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ 
սփյուռ քի գո յու թյու նը միգ րա ցի ոն ցան ցի մի ջո ցով ազ դում է Հա
յաս տա նից ար տա գաղ թող նե րի որո շում ե րի կա յաց ման վրա, 
արա գաց նում ու հնա րա վո րու թյուն ներ է ստեղ ծում միգ րա ցի ոն 
տրա մադ րու թյուն ներ ու նե ցող բնակ չու թյան այդ հոս քե րի ընդ
լայն ման հա մար: Հարց ման մաս նա կից նե րի մոտ մեկ եր րորդն ըն
տա նի քի ան դա մի՝ ար տեր կիր մեկ նե լու հար ցում վճռո րոշ է հա մա
րում ար տերկ րում բնակ վող ըն տա նի քի մյուս ան դա մի/ազ գա կան
նե րի, իսկ մոտ մեկ քա ռոր դը՝ ըն կեր նե րի/ծա նոթ նե րի գոր ծո նը: 
Նրանց կար ծի քով, ար տերկ րում բա րե կամ ե րի/ըն կեր նե րի բնակ
վե լու փաստն էմիգ րա ցի ա յի մեկ նե լու որո շում ե րի կա յաց ման 
վրա ու նե ցել է «շատ մեծ» ազ դե ցու թյուն: Ըստ միգ րան տի մեկն
ման երկր նե րի աշ խար հա գրու թյան՝ ար տա գաղ թի հոս քե րի ձև ա
վոր ման հար ցում հա մե մա տա բար մեծ դե րա կա տա րում են ու նե
ցել ԱՄՆում և Կա նա դա յում բնակ վող հա րա զատ նե րը և ըն կեր
նե րը: Հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ ար տերկ րում ցան ցի առ
կա յու թյու նը նպաս տել է Հա յաս տա նից էմիգ րա ցի ա յի գոր ծըն թա
ցի մաս նա կից նե րի թվի ընդ լայն մա նը և նոր ըն տա նիք նե րի ու 
ան հատ նե րի ներգ րավ մա նը: Այ սինքն՝ Հա յաս տա նի որևէ հա
մայն քի ան դամ ե րից մե կը, եթե միգ րա ցի ա յի ու ղին է բռնում, հե



— 128 —

տա գա յում հիմք է դառ նում այդ գոր ծըն թա ցում հա մայն քի մյուս 
ազ գա կից ան դամ ե րի մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ընդ լայն ման հա մար: Նոր մարդ կանց ներգ րավ ման առու մով միգ
րա ցի ա յին մաս նակ ցու թյան այդ գոր ծըն թացն ու նե նում է «ձնա
կույ տի էֆեկտ»:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ էթ նիկ ցան ցը դառ նում է միգ
րա ցի ոն ու ղի նե րի կազ մա կերպ ման կա րև որ մի ջոց՝ կան խո րո շե
լով նաև մեկն ման երկ րի ընտ րու թյան հար ցը, որի վրա իր ազ դե
ցու թյունն է թող նում ար տերկ րում ցան ցի կող մից մարդ կա յին և 
նյու թա կան ռե սուրս նե րի տրա մադր ման հան գա ման քը: Այդ առու
մով հարց ման մաս նա կից նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյունն ըն
տա նի քի ան դամ ե րի ար տա գաղ թի երկ րի ընտ րու թյան պատ ճառ 
նշել է այն տեղ ու նե ցած ազ գա կից նե րի (ըն տա նի քի ան դամ եր, 
հա րա զատ ներ) և ոչ ազ գա կից նե րի (ըն կեր ներ, ծա նոթ ներ) գոր ծո
նը: Հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ, բա ցի երկ րի ընտ րու թյան 
վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյու նից, ցան ցը հատ կա պես ՌԴի հա մար 
բնա կա վայ րե րի ընտ րու թյան հար ցում հիմ վում է նաև Հա յաս
տա նի ներ հա մայն քա յին տար բեր խմբե րի միգ րա ցի ոն ռազ մա վա
րու թյուն նե րի վրա: ՌԴի այս կամ այն տա րա ծա շրջա նը, որը, 
շնոր հիվ սո ցի ա լա կան ցան ցի, մեծ ճա նա չում ու նի ներ հա մայն քա
յին միգ րա ցի ոն որո շա կի խմբի շրջա նում, գործ նա կա նո րեն կա րող 
է չհե տաքրք րել մյուս նե րին, քա նի որ յու րա քան չյուրն ու նի մեկն
ման իր միգ րա ցի ոն վեկ տո րը և ՌԴում մշտա կան բնակ վե լու իր 
նա խընտ րե լի բնա կա վայ րե րը: Շնոր հիվ միգ րա ցի ոն այդ ռազ մա
վա րու թյուն նե րի՝ Հա յաս տա նի նույն բնա կա վայ րից տար բեր ազ
գա կից ըն տա նիք ներ և հա մա գյու ղա ցի ներ հա վաք ձև ով բնա կու
թյուն են հաս տա տել ՌԴի տար բեր մար զե րում: Ցան ցի մի ջո ցով 
միգ րա ցի ա յի որո շում կա յաց նող ան ձանց որոշ մասն ու նե ցել է ոչ 
թե մեկ, այլ մի քա նի ուղ ղու թյան ընտ րու թյուն: Նրանց որոշ մա սը 
սկզբնա կան շրջա նում բնա կու թյուն է հաս տա տել ար տերկ րի այս 
կամ այն քա ղա քում կամ գյու ղում, սա կայն, բա վա րար ված չլի նե
լով, ցան ցի աջակ ցու թյամբ տե ղա փոխ վել է այլ բնա կա վայր:
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Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի նա խընտ րե լի եր կիր շա րու նա կում է 
մալ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը, այ նու հե տև նա խընտ րում են 
եվ րո պա կան երկր նե րը, ԱՄՆն և Կա նա դան:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ ար տերկ րում մշտա կան բնա
կու թյան մեկ նե լու հա մար շատ քիչ մար դիկ են դի մել այդ հիմ
նախնդ րով զբաղ վող պե տա կան կամ մաս նա վոր կազ մա կեր պու
թյուն ներ, և միգ րա ցի ա յի գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պա կան առու
մով շա րու նա կում է մալ քիչ ինս տի տու ցի ո նա լաց ված: Միգ րանտ
ներն այդ հար ցում ավե լի շատ ապա վի նում են ոչ ֆոր մալ ցան ցա
յին կա պե րին՝ ար տերկ րում բնակ վող բա րե կամ ե րի/ըն կեր նե րի 
աջակ ցու թյա նը: Ել նե լով հարց ման մաս նա կից նե րի կար ծիք նե րից՝ 
կա րող ենք նշել, որ ցան ցի մի ջո ցով տե ղի ու նե ցող միգ րա ցի ան 
դուրս է մում պե տա կան կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյու նից, և 
այդ գոր ծըն թա ցը դժվա րու թյամբ է վե րահսկ վում: Ցան ցի կա րև որ 
գոր ծա ռույթ նե րից է նաև ար տերկ րում միգ րանտ նե րին աջակ ցու
թյան ցու ցա բե րու մը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով՝ ցան ցը 
նոր մի ջա վայ րում օգ նել է լու ծել նո րեկ նե րի առ ջև ծա ռա ցած կա
րիք նե րը և ար տերկ րում հեշ տաց րել է մուտ քը սո ցի ալտնտե սա
կան մի շարք ոլորտ ներ: Նրանք, հեն վե լով ավե լի վաղ այդ եր կիր 
մեկ նած ազ գա կան նե րի, ըն կեր նե րի, ծա նոթ նե րի ձև ա վո րած ֆոր
մալ և ոչ ֆոր մալ կա պե րի վրա, ստա ցել են նոր տե ղե կատ վու թյուն, 
նյու թա կան և ոչ նյու թա կան աջակ ցու թյուն: Էթ նիկ ցան ցի՝ միգ
րանտ նե րին ցու ցա բե րած աջակ ցու թյան ձև ե րը բազ մա զան են, և, 
ըստ հարց ման մաս նա կից նե րի, ար տեր կիր տե ղա փոխ ված հա րա
զատ նե րի մի մա սը ցան ցի ան մի ջա կան օգ նու թյամբ գտել է աշ
խա տանք, վար ձով բնա կա րան, ժա մա նա կա վոր բնակ վել է հա րա
զատ նե րի մոտ, ստա ցել է նյու թա կան ա ջակցու թյուն, նոր ծա նո
թու թյուն նե րի հաս տատ ման հար ցում՝ աջակ ցու թյուն, անհ րա ժեշտ 
փաս տա թղթե րի ձև ա կերպ ման հետ կապ ված և ու ղև ո րու թյան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հար ցում՝ օգ նու թյուն: Ցան ցի կա
րև որ դե րա կա տար ներն են հա մար վում ար տերկ րում հաս տատ
ված ազ գա կից նե րը (հայր/մայր, եղ բայր/քույր, որ դի/դուստր, այլ 
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ազ գա կան ներ), որոնք միգ րանտ նե րի հա մար ապա հո վում են «ու
ժեղ» սո ցի ա լա կան կա պեր: Օտար մի ջա վայ րում միգ րանտ նե րի 
որոշ մա սին անհ րա ժեշտ ռե սուրս ներ են տրա մադ րել ըն կեր նե րը, 
գոր ծըն կեր նե րը, հա րև ան նե րը, ծա նոթ նե րը, որոնց սո ցի ա լա կան 
ամ րու թյան խնդի րը եր բեմ վի ճարկ վում է: Հարց ման մաս նա կից
նե րի կար ծի քով, եթե չլի ներ ար տերկ րում գտնվող հա րա զատ նե
րի/ըն կեր նե րի աջակ ցու թյու նը, ապա ըն տա նի քի ան դամ ե րը 
ինք նու րույն չէ ին կա րող մեկ նել այն տեղ՝ բնա կու թյան: Այ սինքն՝ 
էթ նիկ ցան ցը նոր միգ րանտ նե րի հա մար ար տերկ րում վե րած վում 
է կա րև որ սո ցի ա լա կան կա պի տա լի՝ տրա մադ րե լով մարդ կա յին և 
նյու թա կան ռե սուրս ներ, որի մի ջո ցով նվա զեց վում են տե ղա շար
ժի ծախ սերն ու ռիս կե րը, և ու ժե ղա նում է միգ րանտ նե րի ապա հո
վու թյու նը:

Հե տա զո տու թյուն ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ հան րա պե տու
թյու նից ար տա գաղ թել են ակ տիվ աշ խա տու նակ տա րի քի մար
դիկ, որոնց մի մասն ու նի բարձ րա գույն կրթու թյուն, ավե լին՝ 
տնտե սու թյան տար բեր ոլորտ նե րի բարձր որա կա վո րում ու նե ցող 
մաս նա գետ ներ են: Նրանց գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը ամուս
նա ցած է և հիմ ա կա նում ար տա գաղ թել է ըն տա նի քով, իսկ մի 
մա սի ըն տա նի քը վե րա մի ա վոր վել է ար տերկ րում: Ար տա գաղ թած 
ըն տա նիք նե րի շուրջ կեսն ու նե ցել է ան չա փա հաս երե խա: Բնակ
չու թյան այդ խմբե րի ար տա գաղթն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյունն է թող նում Հա յաս տա նի սո ցի ալտնտե սա կան զար գաց ման 
և ժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա: Չնա յած Հա յաս տա
նում ձեռք բե րած մաս նա գի տու թյա նը՝ նրան ցից շա տերն ար տերկ
րում ընդգրկ ված է բարձր որա կա վո րում չպա հան ջող՝ սպա սարկ
ման, առևտ րի, շի նա րա րու թյան, տրանս պոր տի և այլ ոլորտ նե
րում: Սա հան գեց նում է սո ցի ա լա կան վա րըն թաց շար ժու նու թյան, 
քա նի որ մաս նա գի տա կան զար գաց ման առու մով միգ րա ցի ան 
խո չըն դո տում է նրանց առա ջըն թա ցը: Տե ղի աշ խա տա շու կա յի 
պա հանջ նե րին հար մար վե լու պար տադ րան քով՝ ձեռք են բե րում 
իրենց որա կա վո րու մից ցածր լրա ցու ցիչ հմտու թյուն ներ: Որ պես 
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մաս նա գետ ներ՝ նրանք ավե լի շատ պա հանջ ված են առող ջա պա
հու թյան, կրթու թյան և ՏՏ ոլորտ նե րում՝ հիմ ա կա նում եվ րո պա
կան երկր նե րում, ԱՄՆում և այ լուր (Չի նաս տան, Հնդկաս տան): 
Ար տերկ րում միգ րանտ նե րի զբաղ վա ծու թյան խնդիրն ուղ ղա կի ո
րեն առնչ վում է իրենց իրա վա կան կար գա վի ճա կի հետ: Ըստ հե
տա զո տու թյան ցու ցա նիշ նե րի՝ գե րակ շիռ մասն ու ներ ըն դու նող 
երկ րի քա ղա քա ցի ու թյուն, մի մա սը՝ եր կա րա ժամ ետ կամ կար
ճա ժամ ետ բնակ վե լու թույլտ վու թյուն, որոշ մա սը կրթա կան 
ծրագ րով՝ ու սա նո ղի/հե տա զո տո ղի կար գա վի ճա կով էր գտնվում 
այդ երկ րում: Նոր միգ րանտ նե րի մե ծա մաս նու թյան կար գա վի ճա
կի հետ կապ ված հար ցե րի լու ծու մը կա րև որ պայ ման է նաև իրա
վա կան տե սան կյու նից ին տեգր վե լու ըն դու նող հա սա րա կու թյա նը:

Հա յաս տա նից ար տա գաղ թի պատ ճա ռով ար տերկ րի հայ ավան
դա կան հա մայնք նե րի և նրանց կող քին հաս տատ ված միգ րանտ
նե րի նոր խմբե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ըստ հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րի, կրում է հատ վա ծա յին բնույթ, և շատ ցածր է 
նոր միգ րանտ նե րի՝ հա մայն քա յին որևէ կազ մա կեր պու թյանն ան
դա մակ ցե լու մի ջին ցու ցա նի շը: Հա յե րի այս եր կու հատ ված նե րի 
մի ջև առ կա են նաև լեզ վա կան, մշա կու թա յին, կրո նի և եկե ղե ցու 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի որո շա կի տար բե րու թյուն ներ, որը 
խո չըն դո տում է սփյուռ քի ավան դա կան հա մայն քա յին կազ մա կեր
պու թյուն նե րի և նոր միգ րանտ նե րի մի ջև շփում ե րը: Հա մա գոր ծակ
ցու թյան հա մե մա տա բար բարձր ցու ցա նիշ ներ են ար ձա նա գր վել 
հա մա հայ կա կան մի ջո ցա ռում ե րին (հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ոգե
կոչ ման, Ար ցա խյան պա տե րազ մին աջակ ցու թյան) և ավան դա
կան տո նե րին մաս նակ ցու թյան դեպ քում: Հա մե մա տած ՌԴի հետ՝ 
մաս նակ ցու թյան այդ ցու ցա նի շը բարձր է ամե րի կյան և եվ րո պա
կան երկր նե րում բնակ վող միգ րանտ նե րի շրջա նում: Ի տար բե րու
թյուն ավան դա կան սփյուռ քի՝ Հա յաս տա նից մեկ նած նե րը չու նեն 
հա մայն քա յինմշա կու թա յին կյան քով ապ րե լու փորձ, չեն ան դա
մակ ցել սփյուռ քում գոր ծող անդ րազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե
րին: Այդ հար ցում պետք է հաշ վի առ նել նաև սփյուռ քի ավան դա
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կան հա մայն քի ոչ մի ա տարր լի նե լը և բազ մա զա նու թյան խնդի րը: 
Այս և նմա նա տիպ այլ գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ նրանք դե ռ
ևս չեն ին տեգր վում սփյուռ քի հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն
նե րին: Էթ նիկ ցան ցը ար տերկ րում կա րև որ դեր է ստանձ նում նաև 
ար տա գաղ թած ըն տա նիք նե րի երե խա նե րի կրթա կան և ինք նու
թյան պահ պան ման հար ցե րում. դրանք հիմ ա կա նում եվ րո պա
կան մի շարք երկր նե րում և ԱՄՆում կյան քի են կոչ վում եկե ղե ցու 
կամ հա սա րա կա կան, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մի ջո ցով: Ըստ հե տա զո տու թյան ցու ցա նիշ նե րի՝ հարց ման մաս
նա կից նե րի ողջ հա մախմ բու թյու նից միգ րանտ նե րի երե խա նե րի 
այդ կազ մա կեր պու թյուն ներ հա ճա խե լի ու թյու նը նույն պես կազ մել 
է ցածր տո կոս:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ 
ցանցն ար տերկ րում միգ րանտ նե րի հա մար դառ նում է ադապ տա
ցի ա յի կա րև որ մի ջոց: Դրա հա մար կա րև որ դեր է կա տա րում նաև 
ար տերկ րում նրանց սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը՝ հա րա զատ նե րը, 
ըն կեր նե րը, հա րև ան նե րը, որոնց հետ շփվում և մի ա սին նշում են 
հայ կա կան ավան դա կան տո նե րը և ըն տա նե կան տա րա տե սակ 
մի ջո ցա ռում ե րը՝ հար սա նիք նե րը, ծննդյան տո նե րը, մրտու թյան 
և կնուն քի ծե սե րը և այլն:

Ցանցն օտար մի ջա վայ րում նպաս տում է էթ նիկ սահ ման նե րի 
ստեղծ մա նը և պահ պան մա նը: Այն նոր մի ջա վայ րում վե րած վում է 
միգ րանտ նե րի սո ցի ալմշա կու թա յին կյան քի կազ մա կերպ ման, 
այ լէթ նիկ խմբե րի հետ վար քագ ծա յին և կա յուն մշա կու թա յին 
տար բե րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման կա րև որ պայ ման նե րից: Էթ նիկ 
ցան ցի ան դամ ե րի մի ջև շփում ե րը նաև նպաս տում են մշա կույ
թի պահ պան մանն ու սո վո րույթ նե րի վե րար տադ րու թյա նը: Էթ նիկ 
ցան ցը միգ րանտ նե րի և տե ղի բնակ չու թյան մի ջև դառ նում է նաև 
շփում ե րի կա րև որ հար թակ:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը փաս տում են այն մա սին, որ ար
տա գաղ թի գոր ծըն թա ցում էթ նիկ ցան ցը վե րած վում է Հա յաս տա
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նում մա ցած միգ րանտ նե րի նոր ըն տա նիք նե րի ընդգրկ ման կա
րև որ մի ջո ցի և ապա հո վում է միգ րա ցի ա յի շա րու նա կա կա նու թյու
նը: Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ առա ջի կա մեկեր կու 
տար վա ըն թա ցում Հա յաս տա նից մեկ նե լու մտադ րու թյուն է հայտ
նել հարց ված նե րի մոտ մեկ հին գե րոր դը, որը բարձր ցու ցա նիշ է 
հան րա պե տու թյան սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան բա ցա սա կան ազ
դե ցու թյան առու մով: Հարց ված նե րը հա վա նա կան ար տա գաղ թի 
պատ ճառ նշել են Հա յաս տա նում ստեղծ ված սո ցի ալտնտե սա կան 
իրա վի ճա կը և ըն տա նի քի վե րա մի ա վոր ման հան գա ման քը: Հա
վա նա կան ար տա գաղ թի ուղ ղու թյուն նե րը հիմ ա կա նում հա մընկ
նում են այն երկր նե րի հետ, որ տեղ բնա կու թյուն են հաս տա տել 
նրանց ըն տա նի քի ան դամ ե րը, հա րա զատ նե րը, բայց նրանց 
շատ քիչ մա սը դի տար կել է նաև այլ ուղ ղու թյուն ներ: Ըստ հե տա
զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ հարց ված նե րը հա վա նա կան ար տա
գաղ թի հիմ ա կան ուղ ղու թյուն ևս շա րու նա կում են նշել Ռու սաս
տա նի Դաշ նու թյու նը, այ նու հե տև՝ ԱՄՆն և Կա նա դան, ինչ պես 
նաև եվ րո պա կան երկր նե րը: Ար տա գաղ թի մտադ րու թյուն ու նե
ցող նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյունն ակ տիվ վե րար տադ րո ղա
կան տա րի քի մար դիկ են, որոնց մի մասն ու նի նաև բարձ րա գույն 
կրթու թյուն: Այդ հա մախմ բու թյան մեջ մի փոքր մասն էլ տա րեց
ներն են, որոնք ցան կա նում են մեկ նել զա վակ նե րի մոտ:

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ նոր միգ րանտ
նե րը սեր տո րեն կապ ված են Հա յաս տա նի հետ, և այդ կա պի ձև ե
րը բազ մա զան են. նրանց գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը հա րա
զատ նե րի հետ շփվել է ամե նօ րյա տե սա կա պի մի ջո ցով, որոշ մա
սը կար ճա ժամ ետ այ ցե լել է Հա յաս տան, պար բե րա բար գու մար է 
ու ղար կել ըն տա նի քի ան դամ ե րին, նյու թա պես աջակ ցել է իր հա
մայն քին, մաս նակ ցել է Ար ցա խյան պա տե րազ մի հետ կապ ված 
հան գա նա կու թյուն նե րին: Հարց ված նե րը նշել են, որ ար տա գաղ
թած հա րա զատ նե րի կե սից ավե լին Հա յաս տա նում տուն ու նի, որը 
ևս հայ րե նի քի հետ կա պի և հե տա գա վե րա դար ձի կա րև որ գոր
ծոն է: Այդ բո լո րը վկա յում է այն մա սին, որ նրանք, ապ րե լով այլ 
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հա սա րա կու թյու նում, շա րու նա կում են կա պե րը պահ պա նել հայ
րե նի քի հետ և դրա նով իսկ վե րած վում են անդ րազ գա յին միգ
րանտ նե րի՝ հա տե լով սո ցի ալմշա կու թա յին մի քա նի սահ ման ներ: 
Նրանց ինք նու թյու նը ձև ա վոր վում է ոչ մի այն էթ նիկ ցան ցի, այ լև 
ըն դու նող երկ րի մշա կույ թի և ար ժե քա յին հա մա կար գի ազ դե ցու
թյամբ: Միգ րանտ նե րի՝ բազ մա թիվ ձև ե րով Հա յաս տա նի հետ 
կապ վա ծու թյու նը հա մար վում է նաև հայ րե նիք հնա րա վոր վե րա
դար ձի կա րև որ պայ ման նե րից մե կը: Հարց ման մաս նա կից նե րի 
մոտ մեկ քա ռոր դը նշել է իրենց հա րա զատ նե րի՝ Հա յաս տան հնա
րա վոր վե րա դար ձի մա սին: Հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ 
միգ րանտ նե րի հնա րա վոր վե րա դար ձը պայ մա նա վոր ված չէ միգ
րա ցի ա յի շնոր հիվ նրանց մաս նա գի տա կան զար գաց ման կամ արտ
երկ րում ձեռք բեր ված մի ջոց նե րով իրենց հա մայնք նե րում փոքր 
բիզ նես հիմ ե լու և նո րա րա րա կան գա ղա փար ներ իրա գոր ծե լու 
դրդա պատ ճառ նե րի հետ: Հնա րա վոր վե րա դարձն ավե լի շատ 
պայ մա նա վոր ված է հո գե բա նա կան՝ հայ րե նի քում ապ րե լու և կա
րո տի, ծե րու թյու նը Հա յաս տա նում անց կաց նե լու, ըն տա նի քի վե
րա մի ա վոր ման, ամուս նու թյան, երե խա նե րի հա յե ցի կրթու թյան և 
այլ հան գա մանք նե րով:

Հո գե բա նի՝ հե տա զո տա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նից ար ձա
նագր վել է այն փաս տը, որ մշտա կան բնա կու թյան մեկ նած ան ձի՝ 
Հա յաս տա նում բնակ վող ըն տա նի քի ան դամ ե րի հա մար միգ րա
ցի ոն էթ նիկ ցանցն ու նի կա րև որ հո գե բա նա կան նշա նա կու թյուն: 
Այն ար տա գաղ թի շար ժա ռիթ նե րի ձև ա վոր ման վրա ու նի մեծ ներ
գոր ծու թյուն, քա նի որ հա ճախ ցան ցի առ կա յու թյու նը միգ րան տի 
ար տա գաղ թը պայ մա նա վո րող առաջ նա յին գոր ծոն է: Առանց էթ
նիկ սո ցի ա լա կան ցան ցի առ կա յու թյան՝ ար տա գաղ թի հա վա նա
կա նու թյու նը կա րող էր փոքր լի նել: Էթ նիկ ցան ցի առ կա յու թյու նը 
կար ծես թե ար տա գաղ թո ղի ըն տա նի քի ան դամ ե րի մեջ այն պի սի 
զգա ցո ղու թյուն է առա ջաց նում, որ դրա ան դամ երն այս կամ այն 
չա փով պա տաս խա նա տու են հա րա զա տի ար տա գաղ թի հա մար: 
Էթ նիկ ցան ցը ինչ պես ար տեր կիր մեկ նած ան ձի, այն պես էլ նրա՝ 
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Հա յաս տա նում ապ րող ըն տա նի քի ան դամ ե րի հա մար ըն կալ վում 
է որ պես որո շա կի պաշտ պա նիչ գոր ծոն ար տա գաղ թո ղի հա մար՝ 
կա տա րե լով ֆրան սի ա ցի հո գե բան Դի դիե Ան զյո յի նկա րագ րած 
«պաշտ պա նիչ ծրա րի» դեր: Ուս տի Հա յաս տա նում բնակ վող միգ
րան տի ըն տա նի քի ան դամ ե րի շրջա նում ձև ա վոր վում են հա րա
բե րա կա նո րեն բարձր սպա սե լիք ներ միգ րա ցի ոն ցան ցի ան դամ
նե րից՝ ար տա գաղ թո ղին տրվող օգ նու թյան տե սան կյու նից: Ար
տա գաղ թո ղը հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի պատ կե րա ցում
նե րում ներ կա յա նում է որ պես ի սկզբա նե օգ նու թյան կա րիք ու նե
ցող մարդ: Ըստ այդմ՝ միգ րա ցի ոն ցան ցը շատ հա ճախ ըն կալ վում 
է որ պես օգ նու թյան աղ բյուր, և էթ նիկ ցան ցին վե րագր վում է օգ նո ղի 
գոր ծա ռույթ՝ ինչ պես ըն դու նող երկ րում միգ րան տի ին տեգրմա նը 
նպաս տե լու առու մով, այն պես էլ հո գե բա նա կան, հու զա կան աջակ
ցու թյուն, ապա հո վու թյան զգա ցում պատ ճա ռե լու առու մով: Այս 
իմաս տով ցան ցին վե րագր վում են այն պի սի գոր ծա ռույթ ներ, 
որոնք հա տուկ են ըն տա նի քին: Էթ նիկ ցան ցի ան դամ ե րին հե
տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը հա ճախ ըն կա լել են որ պես միգ
րան տին առանց նա խա պայ ման նե րի պաշտ պա նող, հոգ տա նող, 
կեն ցա ղա յին պայ ման ներ ապա հո վող մար դիկ: Այս առու մով 
նրանք որո շա կի իդե ա լա կան պատ կե րա ցում ու նեն էթ նիկ ցան ցի 
ան դամ ե րի վե րա բե րյալ, և այդ իդե ա լա կա նա ցու մը, ըստ հե տա
զո տու թյան նյու թե րի, եր բեմ գործ նա կա նում չի հաս տատ վում: 
Հա ճախ այն սպա սե լիք նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ
քում առաջ է բե րում հի աս թա փու թյուն ինչ պես միգ րան տի մոտ, 
այն պես էլ նրա ըն տա նի քի ան դամ ե րի շրջա նում: Դրա հե տև ան
քով տե ղի են ու նե նում կոնֆ լիկտ ներ և հա րա բե րու թյուն նե րի 
խզում: Այդ մի ջա դե պե րը լրջո րեն տրավ մա յի են են թար կում ինչ
պես միգ րանտ ան ձին, այն պես էլ նրա՝ Հա յաս տա նում գտնվող 
ըն տա նե կան կյան քը:

Էթ նիկ ցան ցի հո գե բա նա կան նշա նա կու թյան դրսև ո րում ե րից է 
նաև հա մայն քա յին կյան քում ար տա գաղ թո ղի ներգ րավ վա ծու
թյան կա րև ո րու թյու նը հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի հա մար: 
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Կա րև որ վում է այն փաս տը, որ ըն տա նի քի ան դամ միգ րան տը 
տոն օրե րը կա րող է տե ղի հա յե րի հետ նշել, ինչ պես նաև հա յե րի 
մի ջև փո խօգ նու թյան առ կա յու թյու նը ար տա գաղ թո ղի ըն տա նի քի 
ան դամ ե րի հա մար մեծ նշա նա կու թյուն ու նի (այս հան գա ման քը 
նույն պես վկա յում է ցան ցին ըն տա նի քի գոր ծա ռույթ ներ վե րագ րե
լու մի տու մը): Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րից շա տե րը հայ կա
կան հա մայն քի ներ կա յու թյունն ըն դու նող երկ րում հա մա րում են 
իրենց հա րա զա տի ան ձի կեն սա կեր պի ամ բող ջա կա նու թյան, լի ար
ժե քու թյան հա մար կա րև որ պայ ման: Հա մայն քա յին կյան քի մեջ 
գեր ներգ րավ վա ծու թյունն օտար մի ջա վայ րում դառ նում է մի այ նա
կու թյան, անա պա հո վու թյան, ան կան խա տե սե լի ու թյան, տագ նա
պի հան դեպ պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյուն: Դրա շնոր հիվ փորձ 
է ար վում նաև ամ րաց նել օտար մի ջա վայ րում ապա կա յու նա ցած 
ինք նու թյու նը, պահ պա նել կողմ ո րո շիչ նե րը՝ ընդ հուպ նոր մի ջա
վայ րում ին տեգր ման պատ րաստ լի նե լը:

Միգ րա ցի ոն ցան ցի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում հար ցազ րույ ցի 
մաս նա կից նե րը կա րև ո րել են հայ կա կան ինք նու թյան պահ պան
ման և փո խանց ման հար ցե րը և դրա նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը. 
որոշ մա սի ար տա հայ տած կար ծիք նե րում առ կա է հա կա սա կան 
մո տե ցում: Այս հա մա տեքս տում ու շագ րավ է, որ էթ նիկ ցան ցի 
հան դեպ սու բյեկ տի վո րեն ձև ա վոր վում է գրե թե նույն վե րա բեր
մուն քը, ինչ անձն ու նի սե փա կան էթ նիկ ինք նու թյան նկատ մամբ: 
Միգ րա ցի ա յի բե րած փո փո խու թյուն նե րը մի ան գա մայն փո խում 
են սու բյեկ տի կյան քը, և դրան հա ղոր դա կից է լի նում նա խև ա ռաջ 
Հա յաս տա նում ապ րող նրա ըն տա նի քը, իսկ վեր ջինս զգա յուն է 
ար տա գաղ թած հա րա զա տի ինք նու թյան կրած փո փո խու թյուն նե
րի նկատ մամբ:

Պայ մա նա վոր ված միգ րան տի հետ ու նե ցած ազգակցական կա պի 
բնույ թով՝ միգ րա ցի ոն ցան ցի հո գե բա նա կան նշա նա կու թյու նը, 
դրան տրվող վե րագ րում ե րը և դրա հան դեպ հու զա կան վե րա
բեր մուն քը կա րող են մի ան գա մայն տար բեր լի նել:
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Հե տա զո տա կան ընտ րան քի այն հատ վա ծը, որ ըն տա նե կան 
պատ մու թյան մեջ ընդգ ծում է ցե ղաս պա նու թյան հե տև ան քով 
գաղ թած նախ նի նե րի մա սին, որո շա կի ո րեն կրում է գաղ թի հետ 
կապ ված տրավ մա տիկ հի շո ղու թյան հե տև անք նե րը: Մաս նա վո
րա պես, առանձ նա կի կա րև որ վում է ար տա գաղ թած հա րա զա տի 
մի այ նա կու թյան խնդի րը, որը տրավ մա տիկ գոր ծառն ման տրա
մա բա նու թյան մեջ մի այ նա կու թյուն է նախ մահ վան առաջ: Ուս տի 
այս հա մա տեքս տում էթ նիկ ցան ցի պաշտ պա նիչ, ապա հո վու թյուն 
պար գև ող գոր ծա ռույ թը կա րող է շատ ավե լի ցայ տուն ար տա
հայտ վել հե տա զո տու թյան այս մաս նա կից նե րի շրջա նում:
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ПРОБЛЕМАЭМИГРАЦИИНАСЕЛЕНИЯ
ПОСТСОВЕТСКОЙАРМЕНИИВКОНТЕКСТЕ

СЕТЕВОЙМИГРАЦИИ
РЕ ЗЮ МЕ

В кни ге рас смат ри ва ет ся роль се те вой миг ра ции в кон тек сте фор
ми ро ва ния эмиг ра ции на се ле ния пост со ветс кой Ар ме нии.

В ос но ве ис сле до ва ния ле жит об шир ный ма те ри ал ан кет но го оп ро
са, осу ществ лен но го  в 2021 го ду в Ере ва не и  двад ца ти го родс ких 
и трид ца ти се ми сельс ких  по се ле ни ях во всех об ла стях Ар ме нии 
сре ди 639 се мей, у ко то рых чле ны се мей / в об щей слож но сти 1259 
чел. / эмиг ри ро ва ли в за ру беж ные стра ны.

  Важ ным источ ни ком ин фор ма ции для дан ной  кол лек тив ной мо
ног ра фии яви лись так же ре зуль та ты 29 экс перт ных ин тервью с 
пред ста ви те ля ми за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной си сте мы вла
сти, об ласт ных ад ми нист ра ций и раз лич ных об ла стей на у ки, а так
же бе сед, про ве ден ных спе ци а ли стом пси хо ло гом в  60 семь ях 
миг ран тов, с при ме не ни ем  ме то да   вклю чен но го наб лю де ния.  
Пос лед нее со че та лось так же с ме то дом мо ни то рин га с со у ча сти ем 
и под хо дом к вос ста нов ле нию се мей но го ро до во го де ре ва.

В мно го чис лен ных ис сле до ва ни ях пост со ветс ко го вре ме ни, пос вя
щен ных по сто ян ной эмиг ра ции на се ле ния Рес пуб ли ки Ар ме ния, в 
ос нов ном под вер га лись ана ли зу эко но ми чес кие при чи ны миг ра ции 
и не  уде ля лось долж но го вни ма ния ро ли по лу чив шей ши ро кое 
расп рост ра не ние в сов ре мен ном ми ре се те вой миг ра ции, че го не 
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из бе жа ла и на ша стра на. Су щест во ва ние ар мянс кой Ди ас по ры пос
редст вом миг ра ци он ной се ти  ока зы ва ет вли я ние на фор ми ро ва ние 
по то ков эмиг ра ции из Ар ме нии,  что  в от дель ных слу ча ях да же не 
за ви сит от  раз ли чия оп ла ты тру да в  этих стра нах. 

Для оп ре де ле ния по ня тия «сеть» мы ос но вы ва лись на по лу чив шем 
ши ро кое расп рост ра не ние в за пад ной миг ра ци он ной те о рии под хо
де Д. Мас си, сог лас но ко то ро му сеть ха рак те ри зу ет ся как со во куп
ность меж лич ност ных от но ше ний, ко то рая фор ми ру ет ся на ос но ве 
родст вен ных и   дру жес ких свя зей, а так же об ще го со ци аль но го 
про ис хож де ния меж ду тре мя  груп па ми лю дей: остав ши ми ся в 
стра не про ис хож де ния, вы е хав ши ми миг ран та ми и обос но вав ши
ми ся на но вом ме сте жи тельст ва.

Участ ни ки оп ро са выс ка за ли мно го чис лен ные раз но об раз ные мне
ния об  эмиг ра ции из Ар ме нии, но по дав ля ю щее боль шист во соч ли 
глав ной при чи ной  эко но ми чес кую проб ле му. Од на ко, на ря ду с 
этим по мне нию оп ро шен ных вы езд из Ар ме нии ста но вит ся на и бо
лее ре аль ным тог да, ког да они име ют в за ру беж ной стра не миг ра
ци он ную сеть. Сог лас но ре зуль та там ис сле до ва ния, су щест во ва ние 
Ди ас по ры пос редст вом  миг ра ци он ной се ти вли я ет на при ня тие ре
ше ний  об эмиг ра ции из Ар ме нии, ус ко ря ет этот про цесс и соз да ет 
воз мож но сти для рас ши ре ния по то ков на се ле ния, име ю ще го миг
ра ци он ные наст ро е ния. Приб ли зи тель но од на треть участ ни ков 
оп ро са в воп ро се вы ез да чле нов их се мей в за ру беж ную стра ну 
ре ша ю щим фак то ром соч ли про жи ва ние ко голи бо из чле нов 
семьи/родст вен ни ка, а приб ли зи тель но од на чет верть  дру зей/зна
ко мых. По их мне нию факт про жи ва ния в за ру беж ной стра не 
родст вен ни ков/дру зей имел очень боль шое вли я ние на при ня тие 
ре ше ний об эмиг ра ции.  По  ге ог ра фи чес ко му ох ва ту стран вы ез да 
в фор ми ро ва нии по то ков эмиг ра ции срав ни тель но боль шую роль 
иг ра ло на ли чие родст вен ни ков и дру зей про жи ва ю щих в США и 
Ка на де. Ис сле до ва ние по ка за ло, что су щест во ва ние  се ти в за ру
беж ной стра не спо собст во ва ло рас ши ре нию чис ла участ ни ков эми
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гра ци он но го про цес са из Ар ме нии и вов ле че нию в не го но вых лиц  
и се мей. Это оз на ча ет, что ес ли один из чле нов об щи ны  миг ри ру ет 
из Ар ме нии, то впос ледст вии это рас ши ря ет воз мож но сти уча стия 
в этом про цес се дру гих родст вен ни ков дан ной об щи ны. В ас пек те 
вов ле че ния но вых лиц в миг ра цию этот про цесс име ет«эф фект 
снеж но го ко ма».

Сог лас но ре зуль та там ис сле до ва ния, эт ни чес кая сеть ста но вит ся  
важ ным средст вом ор га ни за ции миг ра ци он ных по то ков, пре доп ре
де ляя так же воп рос вы бо ра стра ны въез да, на что свое вли я ние 
ока зы ва ют воз мож но сти пре до став ля е мых в этой стра не сетью  
людс ких и ма те ри аль ных ре сур сов. В этом ас пек те по дав ля ю щее 
боль шинст во оп ра ши ва е мых ука за ли, что при  вы бо ре стра ны для 
эмиг ра ции чле нов сво их се мей они ру ко водст во ва лись про жи ва ни
ем там родст вен ни ков (чле нов семьи, родст вен ни ков) и не родст
вен ни ков (дру зей, зна ко мых). Ис сле до ва ние по ка за ло, что сеть 
кро ме сво е го вли я ния на вы бор стра ны, в част но сти – в воп ро се 
вы бо ра на се лен ных пунк тов в Рос сийс кой Фе де ра ции, ос но вы ва ет
ся так же на миг ра ци он ной стра те гии раз лич ных  внут ри об щин ных 
групп Ар ме нии. Тот или иной ре ги он Рос сийс кой Фе де ра ции,  бла
го да ря со ци аль ной се ти хо ро шо зна ко мый оп ре де лен ной внут ри об
щин ной миг ра ци он ной  груп пе, мо жет не ин те ре со вать дру гие 
груп пы, так как каж дая из них име ет свой миг ра ци он ный век тор и 
пред поч ти тель ные для  се бя  на се лен ные пунк ты для по сто ян но го 
про жи ва ния в Рос сийс кой Фе де ра ции. Бла го да ря та кой миг ра ци он
ной стра те гии  мно гие  родст вен ные семьи и од но сель ча не из од но
го  и то же пос ле ния в Ар ме нии ком пакт но по се ли лись в раз ных 
ре ги о нах Рос сийс кой Фе де ра ции. Оп ре де лен ная часть лиц, при ни
ма ю щих ре ше ние о миг ра ции че рез  се ти, име ла  воз мож но сти вы
бо ра не од но го, а нес коль ких нап рав ле ний эмиг ра ции. Часть из их 
пер во на чаль но  обуст ра и ва лась  в том или ином го ро де или се ле 
за ру беж ной стра ны, но  в слу чае не у дов лет во рен но сти сво и ми ус
ло ви я ми при со дейст вии се ти по ме ня ла свое ме сто жи тельст ва.  
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Пред поч ти тель ной стра ной для эмиг ра ции из Ар ме нии про дол жа
ет оста вать ся Рос сийс кая Фе де ра ция,  за тем – Ев ро пейс кие стра ны, 
США и Ка на да.

 Сог лас но ре зуль та там ис сле до ва ния, очень нем но гие об ра ща лись 
для вы ез да на по сто ян ное жи тельст во в за ру беж ные стра ны в со от
ветст ву ю щие го су дарст вен ные или част ные ор га ни за ции, и про
цесс миг ра ции в ор га ни за ци он ном пла не про дол жа ет оста вать ся 
ма ло ин сти ту ци а ли зи ро ван ным. Миг ран ты в этом воп ро се бо лее 
все го по ла га ют ся на не фор маль ные се те вые свя зи – на со дейст вие 
про жи ва ю щих в за ру беж ной стра не родст вен ни ков/дру зей. Опи ра
ясь на мне ния участ ни ков оп ро са мож но зак лю чить, что име ю щая 
ме сто  при пос редст ве се ти миг ра ция ока зы ва ет ся за пре де ла ми 
по ли ти ки го су дарст вен но го уп рав ле ния, и этот про цесс с тру дом 
под вер га ет ся конт ро лю.

 Од ной из важ ней ших функ ций се ти яв ля ет ся ока за ние со дейст вия 
миг ран там в за ру беж ных стра нах. Сог лас но ре зуль та там ис сле до
ва ния, в но вой сре де сеть по мог ла раз ре шить воз ник шие пе ред 
вновь при быв ши ми  мно гие проб ле мы и об лег чить их до ступ  в ряд 
со ци аль ноэко но ми чес ких сфер на ме стах. Они, опи ра ясь на фор
маль ные и не фор маль ные свя зи, сфор ми ро ван ные ра нее въе хав
ши ми в дан ную стра ну родст вен ни ка ми, друзь я ми, зна ко мы ми по
лу чи ли но вую ин фор ма цию, ма те ри аль ное и не ма те раль ное со
дейст вие. Фор мы со дейст вия, ока зан но го миг ран там эт ни чес кой 
сетью, раз но об раз ны: сог лас но участ ни кам оп ро са, часть их родст
вен ни ков,  пе ре е хав ших в за ру беж ные стра ны, при не пос редст вен
ной по мо щи та ко го со дейст вия наш ла ра бо ту, съем ное жилье, вре
мен но про жи ва ла у родст вен ни ков, по лу чи ла ма те ри аль ное со
дейст вие, им по мог ли уста но вить но вые зна комст ва, они по лу чи ли 
по мощь в оформ ле нии не об хо ди мых до ку мен тов, ока за ли со дейст
вие в воп ро се ор га ни за ции про цес са пе ре ез да. Важ ны ми ак то ра ми 
се ти счи та ют ся обос но вав ши е ся в за ру беж ной стра не родст вен ни
ки (отец/мать, брат/сест ра, сын/дочь, дру гие родст вен ни ки), ко то
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рые обес пе чи ва ют миг ран там креп кие со ци аль ные свя зи. Не об хо
ди мые ре сур сы  для ча сти миг ран тов, на хо дя щих ся в чуж дой сре
де, пре до ста ви ли друзья, кол ле ги, со се ди, зна ко мые, проб ле ма со
ци аль ной проч но сти ко то рых иног да ос па ри ва ет ся. По мне нию 
участ ни ков оп ро са, ес ли бы ни со дейст вие на хо дя щих ся в за ру беж
ной стра не родст вен ни ков/дру зей, то чле ны их се мей не смог ли бы 
вы е хать ту да на про жи ва ние са мо сто я тель но. Это оз на ча ет, что эт
ни чес кая сеть для но вых миг ран тов в за ру беж ной стра не прев ра
ща ет ся в важ ный со ци аль ный ка пи тал, пре до став ляя че ло ве чес кие 
и ма те ри аль ные ре сур сы, с по мощью ко то рых умень ша ют ся рас
хо ды и рис ки по их пе ре ме ще нию и по вы ша ет ся бе зо пас ность миг
ран тов.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что из рес пуб ли ки эмиг ри
ро ва ли ли ца ак тив но го тру дос по соб но го воз ра ста, часть из ко то
рых име ла выс шее об ра зо ва ние, бы ла спе ци а ли ста ми вы со кой  ква
ли фи ка ции в раз лич ных от рас лях эко но ми ки. Их по дав ля ю щее 
боль шинст во бы ло се мей ны ми и в ос нов ном эмиг ри ро ва ло с семь
ей, око ло по ло ви ны из них име ли не со вер шен но лет них де тей. Вос
со е ди не ние же с семь ей дру гой ча сти  миг ран тов име ло ме сто уже 
в стра не въез да. Эмиг ра ция этой груп пы на се ле ния остав ля ет свое 
не га тив ные пос ледст вия на со ци аль ноэко но ми чес кое раз ви тие и 
де мог ра фи чес кие про цес сы в Ар ме нии. 

Вме сте с тем в за ру беж ных стра нах мно гие их миг ран тов, нес мот
ря на при об ре тен ную в Ар ме нии про фес сию, вов ле че ны в сфе ры 
обс лу жи ва ния, тор гов ли, стро и тельст ва, транс пор та и дру гие сфе
ры, не тре бу ю щие вы со кой ква ли фи ка ции. Это при во дит к сни же
нию их со ци аль ной мо биль но сти и карь ер но го ро ста, и в этом ас
пек те миг ра ция пре пятст ву ет их про фес си о наль но му раз ви тию. 
Они вы нуж де ны для прис по соб ле ния к тре бо ва ни ям мест но го 
рын ка тру да при об ре тать до пол ни тель ные уме ния, ко то рые ни же 
их ква ли фи ка ции. В ка чест ве спе ци а ли стов они  вост ре бо ва ны 
боль ше в сфе рах здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния и ИТ в ос нов ном в 



— 143 —

ев ро пейс ких стра нах, США и дру гих стра нах (Ки тай, Ин дия).

 В за ру беж ных стра нах проб ле ма за ня то сти миг ран тов нап ря мую 
свя за на с  их пра во вым ста ту сом. Сог лас но ре зуль та там ис сле до ва
ния, их по дав ля ю щее боль шинст во име ло граж данст во при ни ма ю
щей стра ны,  часть – раз ре ше ние на дол гос роч ное или крат кос роч
ное про жи ва ние, не ко то рые на хо ди лись в этой стра не в ста ту се 
сту ден та/ис сле до ва те ля по об ра зо ва тель ной прог рам ме. Ре ше ние 
проб лем ста ту са для  боль шинст ва но вых миг ран тов с пра во вой 
точ ки зре ния яв ля ет ся важ ным ус ло ви ем для ин тег ра ции их  в при
ни ма ю щее об щест во.

    За ру бе жом сот руд ни чест во меж ду ста ры ми тра ди ци он ны ми 
ар мянс ки ми об щи на ми  и обос но вав ши ми ся ря дом с ни ми но вы ми 
груп па ми миг ран тов но сит фраг мен тар ный ха рак тер и, как по ка
зы ва ют ре зуль та ты ис сле до ва ния, до воль но ни зок сред ний по ка за
тель  уча стия но вых миг ран тов в ка кихли бо об щин ных ор га ни за
ци ях. Меж ду эти ми дву мя ча стя ми ар мянст ва име ют ся  оп ре де
лен ные  язы ко вые, куль тур ные, ре ли ги оз ные раз ли чия, от ли чия в 
от но ше нии к церк ви, что пре пятст ву ет кон так там меж ду ни ми. 
Срав ни тель но вы со кие по ка за те ли сот руд ни чест ва за фик си ро ва ны 
в слу ча ях уча стия в об ще ар мянс ких ме роп ри я ти ях (по ми но ве ние 
жертв Ге но ци да ар мян, под держ ка в Ка ра бахс кой вой не) и в тра ди
ци он ных празд ни ках. В срав не нии с Рос сийс кой Фе де ра ци ей этот 
по ка за тель вы ше у миг ран тов, про жи ва ю щих в стра нах Аме ри ки и 
Ев ро пы. В от ли чие от тра ди ци он ной Ди ас по ры, при быв шие  из Ар
ме нии  но вые миг ран ты не име ют опы та об щин нокуль тур ной 
жиз ни, не всту пи ли в ря ды транс на ци о наль ных ор га ни за ций, 
дейст ву ю щих в Ди ас по ре В  си лу это го и ря да по доб ных фак то ров 
они все еще не ин тег ри ру ют ся в об щин ные ор га ни за ции Ди ас по ры. 
В этом воп ро се сле ду ет учи ты вать так же не од но род ность са мой 
тра ди ци он ной ар мянс кой Ди ас по ры  и мно го об ра зие  сто я щих пе
ред ней проб лем. 
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Эт ни чес кая сеть в за ру беж ных стра нах при ни ма ет на се бя важ ную 
роль так же в воп ро сах об ра зо ва ния и сох ра не ния иден тич но сти де
тей эмиг ри ру ю щих се мей, что  в ос нов ном прет во ря ет ся в жизнь в 
ря де ев ро пейс ких стран и в США при пос ред ни чест ве  церк ви или 
об щест вен ных, бла гот во ри тель ных ор га ни за ций. Од на ко, сог лас но 
по ка за те лям ис сле до ва ния, по се ща е мость этих ор га ни за ций деть
ми миг ран тов на фо не об ще го чис ла оп ра ши ва е мых со став ля ет 
низ кий про цент.

Ис хо дя из ре зуль та тов ис сле до ва ния мож но зак лю чить, что сеть в 
за ру беж ной стра не ста но вит ся для миг ран тов важ ным средст вом 
адап та ции. Важ ную роль в этом иг ра ет так же име ю ща я ся там со
ци аль ная сре да – родст вен ни ки, друзья, со се ди, с ко то ры ми они 
об ща ют ся и вме сте от ме ча ют тра ди ци он ные ар мянс кие празд ни ки,  
раз лич ные се мей ные ме роп ри я тия – свадь бы, це ре мо нии кре ще
ния, дни рож де ния и про чее.

В чуж дой сре де сеть спо собст ву ет соз да нию и соб лю де нию эт ни
чес ких гра ниц. Она ста но вит ся од ним из важ ных ус ло вий ор га ни
за ции со ци аль нокуль тур ной жиз ни миг ран тов, фор ми ро ва ния по
ве ден чес ких и ста биль ных куль тур ных раз ли чий с дру ги ми ино на
ци о наль ны ми эт ни чес ки ми груп па ми. Кон так ты меж ду чле на ми 
эт ни чес кой се ти  спо собст ву ют сох ра не нию на ци о наль ной куль ту
ры и восп ро из водст ву на ци о наль ных обы ча ев. Эт ни чес кая сеть 
так же ста но вит ся важ ной пло щад кой для об ще ния меж ду миг ран
та ми и мест ным на се ле ни ем.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния убе ди тель но до ка зы ва ют, что эт ни чес кая 
сеть в эмиг ра ци он ном про цес се   яв ля ет ся важ ным средст вом  вов
ле че ния  остав ших ся в Ар ме нии но вых се мей миг ран тов и обес пе
чи ва ет неп ре рыв ность про цес са миг ра ции. Сог лас но ре зуль та там 
ис сле до ва ния, о на ме ре нии вы ез да из Ар ме нии в бли жай шие  год 
 два  выс ка за лась приб ли зи тель но од на пя тая родст вен ни ков оп ра
ши ва е мых, что яв ля ет ся  до воль но вы со ким по ка за те лем с точ ки 
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зре ния не га тив но го воз дейст вия на со ци аль но  де мог ра фи чес кую 
си ту а цию в Ар ме нии. В ка чест ве при чи ны воз мож ной эмиг ра ции 
оп ра ши ва е мые ука за ли на соз дав шу ю ся в Ар ме нии нап ря жен ную 
со ци аль ноэко но ми чес кую си ту а цию и  на фак тор вос со е ди не ние 
семьи. Нап рав ле ния их воз мож ной эмиг ра ции в ос нов ном сов па да
ют с те ми стра на ми, в ко то рых обос но ва лись на жи тельст во чле ны 
их се мей и родст вен ни ки и лишь  нез на чи тель ная часть  рас смат ри
ва ет так же вы бор дру го го нап рав ле ния. По дан ным ис сле до ва ния у 
оп ра ши ва е мых ос нов ным нап рав ле ни ем воз мож ной эмиг ра ции 
про дол жа ет оста вать ся Рос сийс кая Фе де ра ция, за тем США и Ка на
да, а так же ев ро пейс кие стра ны. По дав ля ю щее боль шинст во, вы ра
зив шее на ме ре ние эмиг ри ро вать, это ли ца ак тив но го реп ро дук тив
но го воз ра ста,  часть из  них  име ет выс шее об ра зо ва ние. Не боль
шую груп пу  со став ля ют по жи лые лю ди, ко то рые же ла ют вы е хать 
к сво им де тям.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что но вые миг ран ты тес но свя
за ны с Ар ме ни ей, и фор мы этих свя зей мно го чис лен ны и раз но об
раз ны: их по дав ля ю щее боль шинст во ежед нев но пос редст вом ви
де ос вя зи об ща ют ся с родст вен ни ка ми, оп ре де лен ная  часть на 
крат кий срок по се ти ла Ар ме нию, пе ри о ди чес ки отп рав ля ла де неж
ные средст ва чле нам семьи, ока зы ва ла ма те ри аль ное со дейст вие 
сво ей об щи не, участ во ва ла в сбо ре по жерт во ва ний, свя зан ных с 
вой ной в Ар ца хе. Оп ра ши ва е мые от ме ти ли, что бо лее по ло ви ны их 
эмиг ри ро вав ших родст вен ни ков име ют в Ар ме нии до ма, что так же 
яв ля ет ся важ ным фак то ром свя зи с Ро ди ной и даль ней ше го возв ра
ще ния в Ар ме нию. Все это го во рит о том, что, про жи вая в дру гом 
об щест ве, они про дол жа ют сох ра нять свя зи с Ро ди ной и тем са
мым ста но вят ся транс на ци о наль ны ми миг ран та ми, пре о до ле вая 
ряд со ци аль нокуль тур ных гра ниц. Их са мо быт ность  фор ми ру ет
ся не толь ко под воз дейст ви ем эт ни чес кой се ти, но и куль ту ры и 
си сте мы цен но стей при ни ма ю щей стра ны. Мно го чис лен ные фор
мы свя зи миг ран тов с Ар ме ни ей  мо гут рас смат ри вать ся так же   
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как од но из важ ных ус ло вий их воз мож но го возв ра ще ния на Ро ди
ну. Приб ли зи тель но чет верть участ ни ков оп ро са ука за ла на по доб
ную воз мож ность  со сто ро ны  сво их родст вен ни ков. Но, как по ка
за ло ис сле до ва ние, для них в слу чае при ня тия  по доб но го ре ше ния 
по бу ди тель ные мо ти вы не свя за ны  с даль ней шей тру до вой за ня
тостью в Ар ме нии: про фес си о наль ным ро стом, при об ре тен ным 
бла го да ря миг ра ции ли бо стрем ле ни ем ос но вать в сво их об щи нах 
на ро ди не  ма лый биз нес на средст ва, за ра бо тан ные за  за ру бе жом, 
или ре а ли за ци ей на ме стах но ва торс ких идей и пр. Их воз мож ное 
возв ра ще ние в на и боль шей сте пе ни обус лов ле но  пси хо ло ги чес ки
ми  фак то ра ми: стрем ле ни ем  жить на Ро ди не, тос кой по ней, же
ла ни ем про ве сти ста рость в Ар ме нии, вос со е ди не ни ем с семь ей, 
же нить бой, ар мянс ким вос пи та ни ем де тей и пр.

Сог лас но ис сле до ва ни ям пси хо ло гов, для про жи ва ю щих в Ар ме
нии чле нов семьи миг ран та, вы е хав ше го на по сто ян ное жи тельст
во, миг ра ци он ная эт ни ческая сеть  име ет важ ное пси хо ло ги чес кое 
зна че ние. Она ока зы ва ет зна чи тель ное воз дейст вие на фор ми ро ва
ние мо ти вов эмиг ра ции, так как не ред ко имен но на ли чие эт ни чес
кой со ци аль ной се ти яв ля ет ся пер во сте пен ным фак то ром для эмиг
ра ции, без   ее су щест во ва ния ве ро ят ность эмиг ра ции  мог ла быть 
ни же.

 На ли чие эт ни чес кой се ти при во дит к воз ник но ве нию у чле нов 
семьи миг ран та чувст ва, что они в той или иной ме ре как бы от
ветст вен ны за эмиг ра цию родст вен ни ка. Эт ни чес кая сеть как для 
вы е хав ше го в за ру беж ную стра ну, так и для остав ших ся в Ар ме нии 
чле нов его семьи восп ри ни ма ет ся в ка чест ве за щит но го фак то ра 
для эмиг ран та, вы пол няя роль «за щит но го кон вер та», опи сан но го 
фран цузс ким пси хо ло гом Дидье Анзье. Сле до ва тель но, у про жи ва
ю щих в Ар ме нии чле нов семьи миг ран та фор ми ру ют ся вы со кие 
ожи да ния от чле нов се ти с точ ки зре ния пре до став ле ния ими по
мо щи ему. Эмиг рант в пред став ле нии участ ни ков оп ро са яв ля ет ся 
че ло ве ком, из на чаль но нуж да ю щим ся в по мо щи. Ис хо дя из это го, 
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у них миг ра ци он ная сеть за ча стую восп ри ни ма ет ся в ка чест ве 
источ ни ка по мо щи,  и ей при пи сы ва ет ся функ ция ока за ния по мо
щи как в ас пек те со дейст вия в ин тег ра ции миг ран та в стра не въез
да, так и в ас пек те пси хо ло ги чес ко го, эмо ци о наль но го со дейст вия, 
при да ния чувст ва обес пе чен но сти и бе зо пас но сти. В этом смыс ле 
се ти при пи сы ва ют ся функ ции, ко то рые при су щи семье. Чле ны эт
ни чес кой се ти участ ник ми оп ро са ча сто восп ри ни ма ют ся в ка чест
ве лю дей, ох ра ня ю щих миг ран та без предъ яв ле ния пред ва ри тель
ных ус ло вий, за бо тя щих ся о нем, обес пе чи ва ю щих его бы то вые 
ус ло вия. В этом ас пек те они име ют оп ре де лен ные иде аль ные пред
став ле ния о чле нах эт ни чес кой се ти, и та кая иде а ли за ция, сог лас но 
ма те ри а лам ис сле до ва ния, иног да не  оп рав ды ва ет ожи да ния. Та
кое не со от ветст вие   по доб ным   ожи да ни ям как у миг ран та, так и 
у чле нов его семьи ча сто при во дит к ра зо ча ро ва нию вплоть до  
конф лик тоа и раз ры ва от но ше ний. По доб ные ин ци ден ты на но сят 
серь ез ные  трав мы и яв ля ет ся ис пы та ни ем как для миг ран та, так и 
жиз ни его семьи, на хо дя щей ся в Ар ме нии. 

Од ним из важ ных пси хо ло ги чес ких фак то ров эт ни чес кой се ти для 
участ ни ков ис сле до ва ния яв ля ет ся так же воз мож ность вов ле чен
но сти эмиг ран та в об щин ную жизнь. Тот факт, что он мо жет от ме
чать празд ни ки с мест ны ми ар мя на ми, а так же на ли чие вза и мо по
мо щи меж ду ни ми име ет боль шое зна че ние для чле нов семьи 
эмиг ран та (этот фак тор  сви де тельст ву ет о том, что  се ти при пи сы
ва ют ся функ ции семьи). Мно гие из участ ни ков ис сле до ва ния счи
та ют на ли чие ар мянс кой об щи ны в при ни ма ю щей стра не важ ным 
ус ло ви ем для сох ра не ния це лост но сти, пол но ты лич но сти сво е го 
родст вен ни ка.  Ак тив ная вов ле чен ность в об щин ную жизнь  в чуж
дой сре де ста но вит ся за щит ным  барь е ром от оди но чест ва, не о бес
пе чен но сти, неп редс ка зу е мо сти, чувст ва тре во ги. Бла го да ря это му 
де ла ет ся по пыт ка ук реп ле ния де ста би ли зи ро ван ной са мо быт но
сти, сох ра не ния ори ен ти ров в чуж дой сре де  вплоть до го тов но сти 
ин тег ра ции в нее.
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В от но ше нии к миг ра ци он ной се ти участ ни ки оп ро са при да ли важ
ное зна че ние проб ле ме сох ра не ния и пе ре да чи ар мянс кой иден тич
но сти и вы ра зи ли свое от но ше нию к это му.  По мне нию  оп ре де
лен ной ча сти оп ро шен ных име ет ме сто про ти во ре чи вый под ход. В 
этом кон тек сте при ме ча тель но то, что  в от но ше нии  к эт ни чес кой 
се ти субъ ек тив ным об ра зом фор ми ру ет ся поч ти та кое же от но ше
ние, ко то рое лич ность име ет в от но ше нии собст вен ной эт ни чес кой 
са мо быт но сти. Из ме не ния, прив не сен ные миг ра ци ей, пол ностью 
пре об ра зу ют жизнь субъ ек та, и это преж де все го  от ра жа ет ся  на 
про жи ва ю щей в Ар ме нии его семье, ко то рая весь ма чувст ви тель на 
к тем из ме не ни ям, ко то рые пре тер пе ва ет са мо быт ность  их эмиг
ри ро вав ше го родст вен ни ка.

Пси хо ло ги чес кое зна че ние миг ран ци он ной се ти, обус лов лен ное ха
рак те ром родст вен ной свя зи с миг ран том, при да ва е мые ей от но
ше ния и  эмо ци о наль ное восп ри я тие мо гут быть со вер шен но раз
ны ми. Та часть оп ро шен ных, ко то рые в исто рии сво ей семьи под
чер ки ва ют на ли чие пред ков, эмиг ри ро вав ших вследст вие Ге но ци
да ар мян, в оп ре де лен ной ме ре не сет в се бе пос ледст вия трав ми ро
ван ной па мя ти, свя зан ной с по доб ной  эмиг ра ци ей. В част но сти, 
осо бая важ ность при да ет ся проб ле ме оди но чест ва эмиг ри ро вав ше
го родст вен ни ка, что по ло ги ке трав ма ти чес ко го фак то ра  это  оди
но чест во преж де все го пе ред смертью. По э то му в дан ном кон тек
сте за щит ная функ ция обес пе че ния бе зо пас но сти эт ни чес кой се ти 
мо жет быть го раз до бо лее вы ра жен ной сре ди дан ной груп пы 
участ ни ков ис сле до ва ния.
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THEEMIGRATIONPROBLEM
OFPOST-SOVIETARMENIA’SPOPULATION.
THENETWORKMIGRATIONCONTEXT

SUMMARY
The book discusses the role of migration networks in shaping the emi
gration of postSoviet Armenia’s population. A quantiative survey was 
conducted in 20 urban and 37 rural settlements across all marzes of 
Armenia, as well as in Yerevan. The study included 639 families with a 
total of 1259 migrants living abroad. 29 expert interviews with migra
tion scholars, representatives of legislative and executive bodies, offi
cials working at regional administrations, as well as 60 interviews con
ducted among migrants’ families by a psychologist also served as an 
important source for this collective monograph. In addition, the inter
views were combined with the participatory observation method and 
the family tree reconstruction approach.

Many studies on the continuous emigration of the population from 
postSoviet Armenia have focused primarily on the economic reasons 
of migration, while the role of migration networks, which is widespread 
in the modern world, has not received due attention. The existence of 
the Armenian diaspora through the migration network has an impact 
on the formation of emigration flows from Armenia, which is not always 
related to wage disparities between immigration countries. To interpret 
the concept of network, we use D. Massey’s approach, which is common 
in Western migration theories. According to it, networks are sets of in
terpersonal ties that link migrants, former migrants, and nonmigrants 
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in origin and destination areas through the bonds of kinship, friendship, 
and shared community origin.

The survey participants named many reasons for leaving Armenia, but 
the overwhelming majority cited economic reasons as primary. Howev
er, according to respondents, the possibility of leaving Armenia be
comes more real when they have a migration network abroad. Accord
ing to the survey results, the existence of the diaspora influences the 
decisionmaking of Armenian emigrants, as ethnic networks accelerate 
and create opportunities for the expansion of the population flows of 
those with migration intentions. About a third of the survey partici
pants consider that their family members or relatives living abroad 
played a decisive role in their decision to emigrate, while about a quar
ter believe that their friends or acquaintances who live abroad were a 
decisive factor. According to them, the fact that their relatives or friends 
live abroad had a significant influence on their decision to emigrate. 
According to the geography of the migrant’s departure countries, rela
tives and friends living in the USA and Canada played an important 
role in the formation of emigration flows. The research reveals that the 
existence of networks abroad contributed to the expansion of the num
ber of participants in the process of emigration from Armenia and the 
involvement of new families and individuals. This means that if a mem
ber of an Armenian community chooses to emigrate, it lays the ground 
for other related members of the community to follow suit. In terms of 
attracting new people, participation in migration processes has a “snow
ball effect.”

According to the research findings, ethnic networks become an impor
tant means for organizing migration routes, predetermining the choice 
of the country of departure through the provision of human and mate
rial resources by the network abroad. In this regard, the vast majority 
of survey participants named their relatives’ (family members) and 
nonrelatives’ (friends, acquintances) networks as the main factors that 
influenced their family members’ decision to choose countries of emi
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gration. The research shows that, in addition to influencing the country 
selection, networks are also based on migration strategies of different 
intracommunity groups in Armenia; particularly when selecting mi
gration settlements in the Russian Federation. A specific region of the 
Russian Federation, which, due to the social network is wellknown 
among a certain intracommunity group of migrants may not be of in
terest to others, because each group has its own migration vector and a 
preferred place of permanent residence. Accordingly, based on these 
migration strategies, related families and fellow villagers compactly set
tled in different regions of the Russian Federation. Some respondents 
who decided to emigrate through ethnic networks had a choice of not 
one, but several locations. Some migrants initially settled in a foreign 
city or village , but, being dissatisfied, moved to another settlement 
with the help of their network.

The Russian Federation is the most popular migration destination coun
try for Armenian emigrants. It is followed by European countries, the 
USA, and Canada. According to research findings, the organization of 
the migration process is still poorly institutionalized, as very few people 
apply to state offices or private organizations to move abroad for per
manent residence. Instead, migrants mostly rely on nonformal net
works, i.e., the support of their relatives and/or friends. As the survey 
shows, migration through ethnic networks is excluded from govern
ment policies, making the process difficult to control.

Networks provide assistance to migrants, which is an important func
tion. According to the survey results, the network assists newcomers by 
helping them meet their needs in a new environment, and facilitates 
their access to a variety of socioeconomic fields. By relying on formal 
and informal connections formed by relatives, friends, and acquaint
ances who migrated earlier, newcomers receive new information, as 
well as material and nonmaterial support. Forms of support provided 
to migrants by the ethnic network are diverse: migrants find jobs and 
housing with the support of their networks, they are temporarily host
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ed at their relatives’, they receive material support, they are assisted to 
find new connections and formulate required documents to organize 
their migration procedures, etc. Migrants’ relatives abroad (father/
mother, brother/sister, son/daughter, other relatives) are considered 
important network actors, as they represent “strong” social ties for 
them. In a foreign environment, some migrants are provided with the 
necessary support by “weaker ties,” such as friends, colleagues, neigh
bors, and acquaintances, whose stability as a supporting network is 
sometimes contested. According to the survey participants, if migrants 
had not had the support of their relatives/friends abroad, they would 
not have been able to migrate on their own. In other words, ethnic net
works become an important social capital for newly arrived migrants 
by providing them with human and material resources, as they reduce 
the costs and risks of migration and increase migrants’ security.

According to research findings, the majority of Armenians who emi
grated were of working age; some of them had higher education and 
were highly qualified specialists. The overwhelming majority were mar
ried and mostly emigrated with their families, while some reunited with 
their families abroad. Additionally, about half of emigrant families had 
a minor child. The emigration of these population groups has a negative 
impact on the socioeconomic development and demographic processes 
of Armenia. Despite their specialization in Armenia, the majority of 
them work in service, trade, construction, transport, and other fields 
that do not require advanced qualifications. As a result, they experi
ence downward social mobility as migration impedes their professional 
development. They are forced to learn additional skills that are below 
their qualifications in order to meet the demands of the local labor mar
ket. As professionals, they are in high demand in the healthcare, educa
tion, and information technology sectors in Europe, the USA, and other 
countries (China, India). The issue of migrant employment abroad is 
directly related to the migrant’s legal status. According to the research 
indicators, the majority of them had the citizenship of the host country, 
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some had a longterm or shortterm residence permit, and some had a 
status of a student/researcher in an educational program. The majority 
of newcomers’ resolution of migrationrelated status issues is an impor
tant factor for legal integration into the host society.

According to research results, cooperation between traditional Armeni
an communities abroad and new groups of migrants, who settled next 
to them as a result of emigration from Armenia is fragmented, and the 
average rate of membership in any community organization among the 
new migrants is very low. Between these two groups of Armenians, 
there are also certain differences in language, culture, religion, and atti
tude toward the church, which impedes contact between traditional 
community organizations of the Diaspora and the new migrants. Rela
tively high indicators of cooperation were recorded in the case of par
ticipation in PanArmenian events (commemoration of the Armenian 
Genocide, support to the homeland during the NagornoKarabakh 
War), and traditional holidays.

In comparison to the Russian Federation, participation rate is high 
among migrants living in American and European countries. Unlike the 
traditional diaspora, those who left Armenia lack the experience of en
gaging in a communitycultural life, and they do not join the transna
tional organizations operating in the diaspora. In this regard, the issue 
of nonhomogeneousness and diversity of the traditional diaspora com
munity should also be considered. Due to these and other similar fac
tors, newcomers are still not integrated into the diaspora’s traditional 
community organizations. Ethnic networks also play an important role 
in educational and identity preservation issues of migrants’ children. In 
European countries and the USA, these issues are mostly solved through 
the church, as well as social and charitable organizations.

The research findings indicate that the network becomes an important 
tool for migrants’ adaptation in the host country. In this regard, mi
grants’ social environment (relatives, friends, neighbors, etc.) abroad 
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plays an important role, as they socialize with them and get together to 
celebrate traditional Armenian holidays and various family events, 
such as weddings, birthdays, baptisms etc.

Networks contribute to the creation and maintenance of ethnic bound
aries in a foreign environment, where they become an important condi
tion for the organization of migrants’ sociocultural life and the forma
tion of behavioral and stable cultural differences between them and 
nonethnic groups. Contacts between members of the ethnic network 
contribute to the preservation and reproduction of culture and cus
toms. Ethnic networks also become an important platform for migrants 
and the local population to connect.

The results of the research document that ethnic networks become an 
important means of inclusion for new families of migrants remaining in 
Armenia, ensuring the continuity of migration. According to research 
findings, about one fifth of respondents expressed their intention to 
leave Armenia in the next two years, which is a strong indicator of the 
negative sociodemographic impact that migration can have on the Re
public of Armenia.

Respondents named the socioeconomic situation in Armenia and fam
ily reunification as reasons for possible emigration. The most likely em
igration destinations are the countries where their family members and 
relatives have settled, with only a few considering other destinations. 
According to the results of the survey, the Russian Federation remains 
the main direction of possible emigration among respondents. The USA, 
Canada, and European countries follow. The overwhelming majority of 
those intending to emigrate are people of active reproductive age, some 
of whom also have higher education. The elderly who want to reunite 
with their children living abroad make up a small group..

The research results indicate that new migrants are in close touch with 
Armenia: the vast majority of them communicate with their relatives 
on a daily basis; some take short trips to Armenia, regularly send remit
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tances, provide financial support to their community, and participate in 
fundraising activities (such as support to the homeland during the 2020 
Nagorno Karabakh War). The interviewees noted that more than half of 
their relatives who emigrated own a house/apartment in Armenia, 
which is also an important factor in maintaining ties with the homeland 
and considering a return. It also implies that in spite of living in a dif
ferent society, they continue to maintain contact with their homeland, 
becoming, as a result transnational migrants by crossing several so
ciocultural borders. Their identity is formed not only through the in
fluence of the ethnic network, but also through the culture and value 
system of the host country.

Migrants’ attachment to Armenia is considered another important pillar 
for their possible return to their homeland. About one quarter of the 
respondents mentioned that their migrant relatives consider returning 
to Armenia. As the study shows, migrants’ possible return is not condi
tioned by their professional development or their motivation to launch 
small businesses and implement innovative ideas in their local commu
nities with funds acquired during their migration period. Rather, it is 
motivated by psychological reasons, such as a longing for the home
land, the prospect of living in the homeland, spending their golden 
years there, reuniting with family, getting married, ensuring Armenian 
upbringing and education for their children, and so on.

The analysis of the psychological research indicates that the migratory 
ethnic network has a significant psychological impact on the family 
members of the person who permanently migrated from Armenia. It 
significantly influences the formation of emigration motives, because 
often, the existence of a network is a primary determining factor for 
emigration. Without an ethnic social network, the likelihood of emigra
tion may be very low. The ethnic network appears to instill in the emi
grant’s family members the belief that the network is responsible for 
their relative’s emigration. Both for migrants and for their family mem
bers living in Armenia, the ethnic network is perceived as a certain 
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protective factor for the emigrant, playing the role of a “protective en
velope” described by French psychologist Didier Anzio. Therefore, the 
members of the migrant’s family living in Armenia have relatively high 
expectations from the members of the migration network in terms of 
their assistance to the emigrant.

According to research participants, the emigrant is a person who needs 
help from the start of his/her migration journey. Accordingly, the mi
gration network is very often perceived as a source of help and the 
ethnic network is assigned the function of a helper, both in terms of 
contributing to the integration of the migrant in the host country, and 
in terms of providing psychological and emotional support, as well as a 
sense of security. In this regard, the network is assigned functions that 
are specific to the family. The members of the ethnic network were of
ten perceived by research participants as people who unconditionally 
protect the migrant, take care of him, and provide living conditions. In 
this sense, they have certain idealized ideas about the members of the 
ethnic network, and this idealization, according to research materials, is 
sometimes not confirmed in practice. The mismatch between their ex
pectations and their attributions often leads to frustration for both the 
migrant and his/her family members. As a result, conflicts and break
ups occur, which severely traumatize both the migrant’s experience and 
his/her family’s life in Armenia.

According to research participants, one of the manifestations of the 
ethnic network’s psychological significance is the importance of the mi
grant’s involvement in community life. The fact that migrants have an 
opportunity to celebrate holidays with local Armenians, as well as the 
mutual assistance between Armenians, are extremely important for the 
emigrant’s family members (this factor also indicates the tendency to 
attribute family functions to the network). Most research participants 
consider the presence of an Armenian community in the host country 
as an important condition for the completeness of their relative’s life. 
Involvement in community life in a foreign environment is perceived as 
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a defense mechanism against feelings of loneliness, insecurity, unpre
dictability, and anxiety. In doing so, migrants attempt to strengthen 
their destabilized identity in a foreign environment and maintain con
nections with their ethnic network until they integrate into the new 
environment.

When it comes to relationships within the migration network, inter
viewees emphasized the significance of issues of preservation and trans
mission of the Armenian identity and the attitude toward it. Some re
spondents, however, contradicted to this idea. In this context, it is note
worthy that the attitude toward the ethnic network is nearly identical 
to the attitude toward one’s own ethnic identity.

Migration completely changes the migrant’s life, affecting his/her family 
living in Armenia as well, for the latter is sensitive to the changes of the 
migrant’s identity. Depending on the nature of kinship ties with the 
migrant, the psychological significance of the migration network, the 
attributions given to it, as well as its emotional perceptions can be com
pletely diverse.

When telling their family history, research participants who empha
sized that their ancestors migrated as a result of the Genocide, dis
played certain consequences of the traumatic memory associated with 
the migration. In particular, the problem of an emigrant relative’s lone
liness is especially important to them, which in terms of traumatic op
eration is perceived as death in loneliness. Therefore, in this context, 
the protective and defensive function of the ethnic network is much 
more pronounced among the abovementioned respondents.
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ
Քանակական հարց ման հար ցա շար

Հար գե լի՛ տի կին / պա րոն

ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բա
ժինն անց կաց նում է հե տա զո տու թյուն՝ ՀՀ բնակ չու թյան ար տա գաղ թին առնչ վող 
խնդիր նե րի վե րա բե րյալ: Խնդրում ենք տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել Ձեր ըն
տա նի քի այն ան դամ ե րի մա սին, որոնք բնակ վում են ար տերկ րում:

Տվյալ ներն օգ տա գործ վե լու են մի այն ընդ հան րաց ված ձև ով և գի տա կան նպա
տակ նե րով: Նա խա պես շնոր հա կալ ենք Ձեր ան կեղծ պա տաս խան նե րի և տրա
մադ րած ժա մա նա կի հա մար:

Հար ցա թեր թի հա մար_______________

Մար զի կո դը __________  Բնա կա վայ րի կո դը __________ ՏՏ կո դը _________  
Հար ցազ րու ցա վա րի կո դը ________

Հար ցազ րույ ցի օրը _______________

Հար ցազ րույ ցի սկիզ բը ______/_____

 Մեկ ՏՏում կա րող է լրաց վել մե կից ավե լի հար ցա թերթ:

 Յու րա քան չյուր ար տա գաղ թած ըն տա նի քի հա մար լրաց վում է  
առան ձին հար ցա թերթ, բա ցի վեր ջին 2 բլո կից:
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ԲԼՈԿ 1. ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԱԾ ՆԵ ՐԻ  
ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԸ

Խնդրում եմ նշել Ձեր ՏՏ 18ից բարձր այն ան դամ ե րին, որոնք տե ղա փոխ վել և 
բնակ վում են ար տերկ րում:

Q1. Հարց վո ղի նկատ-
մամբ ազ գակ ցա կան 

կա պը 

1. Հայր/մայր 
2. Որ դի/դուստր 
3. Հարս/փե սա 4. Թոռ/
թոռ նու հի 
5. Եղ բայր/քույր 
6. Այլ (նշել)________

Q2.  Սե ռը 

1. Արա կան 
2. Իգա կան

Q3. Տա րի քը

 (նշել լրա ցած 
տա րի քը)

Q4. Ամուս նա կան 
կար գա վի ճա կը 

1. Չա մուս նա ցած
2. Ամուս նա ցած 
3. Ամուս նա լուծ ված 
4. Այ րի

1.
2.
3.
4.

Q5. Կրթու թյու նը

1. Միջ նա կարգ և ցածր 
2. Մի ջին մաս նա գի տա կան 
3. Բարձ րա գույն և բարձր

Q6.  
Մաս նա գի-
տու թյու նը

Q7. Բնա կու թյան 
վայ րը, որ տե ղից 
տե ղա փոխ վել են 
(հար ցազ րու ցա վա՛ր, 

նշել մար զը)

Q8. Ծննդա վայ րը

 (ՀՀի դեպ քում նշել 
մար զը, այլ երկ րի 
դեպ քում՝ եր կի րը)

1.
2.
3.
4.

Q9. Քա նի՞ ան չա փա հաս երե խա ու նի/ու նեն __________

Q10. Ըն տա նի քի ան դամ ե րը մի ա սի՞ն են գնա ցել, թե՞ վե րա մի ա վոր վել են

1.  Ըն տա նի քի ան դամ ե րը մի ա սին են գնա ցել ար տեր կիր
2.  Ըն տա նի քը վե րա մի ա վոր վել է ար տերկ րում
3.  Ամուս նու թյու նը կա յա ցել է ար տերկ րում
4.  Մե նակ է գնա ցել/բնակ վում ար տերկ րում

Q11. Ար տա գաղ թած ըն տա նի քի ան դամ ե րի թի վը  
(hար ցազ րու ցա վա՛ր, գրել չա փա հաս նե րի և ան չա փա հաս նե րի ընդ հա նուր թի վը) 
___________
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Q12. Մին չև մեկ նե լը մի ա սին նո՞ւյն հար կի տակ էիք ապ րում

1.  Այո   2. Ոչ

ԲԼՈԿ 2. ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԱԾ ՆԵ ՐԻ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ ՈՆ ՇԱՐ ԺԸ  
ԵՎ ՄՏԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

(hար ցազ րու ցա վա՛ր, հարց նել մի այն ար տա գաղ թած ըն տա նի քի գլխա վո րի մա սին)

Ասա ցե՛ք խնդրեմ, թե ար տերկ րում ԱՊ ՐԵ ԼՈՒ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ նա ո՞ր երկ րում է 
եղել, ե՞րբ է մեկ նել տվյալ եր կիր և ե՞րբ տե ղա փոխ վել այդ երկ րից

Q13. Եր կի րը Q14. Քա ղա քը 
կամ շրջա նը

Q15. Մուտ քը 
տվյալ  

բնա կա վայր 
(նշել տա րե թի վը)

Q16. Ել քը 
տվյալ  

բնա կա վայ րից
(նշել տա րե թի վը)

Q17.  
Տև ո ղու թյու նը 

(տա րի)

1.
2.
3.
4.

Q18. Առա ջի կա մեկ տար վա հա մար ի՞նչ մտադ րու թյուն ներ ու նեն

1. Շա րու նա կել ապ րել նույն երկ րում, նույն բնա կա վայ րում ան ցում Q21ին

2. Շա րու նա կել ապ րել նույն երկ րում, սա կայն այլ բնա կա վայ րում ան ցում Q21ին

3. Տե ղա փոխ վել այլ եր կիր

4. Վե րա դառ նալ Հա յաս տան ան ցում Q22ին

99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել ան ցում Q21ին

ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒ ՑԱ ՎԱ՛Ր, ԱՅԼ ԵՐ ԿԻՐ ՏԵ ՂԱ ՓՈԽ ՎՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ ՀԱՐՑ ՆԵԼ՝

Q19. Ո՞ր եր կիր են ցան կա նում մեկ նել ________________

Q20. Ին չո՞ւ են մտա դիր մեկ նել տվյալ եր կիր

(հար ցազ րու ցա վա՛ր, չկար դալ տար բե րակ նե րը, նշել բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րը)

1.  Աշ խա տանք և եկա մուտ ներ ու նե նա լու մեծ հնա րա վո րու թյուն կա
2.  Այն տեղ կեն սա պայ ման նե րը բարձր են
3.  Ամուս նա նա լու նպա տա կով
4.  Կո ղակ ցին/ծնող նե րին մի ա նա լու հա մար
5.  Այն տեղ բա րե կամ եր ու նեն
6.  Այն տեղ ըն կեր ներ ու նեն
7.  Երկ րի լեզ վին տի րա պե տում են
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8.  Վի զա չի պա հանջ վում/մուտ քը բա վա կան հեշտ է
9.  Նախ կի նում այն տեղ աշ խա տել/ապ րել են
10.  Նախ կի նում կար ճա տև այ ցով եղել են այն տեղ
11.  Այլ (նշել)______
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

Q21. Ի՞նչ եք կար ծում՝ եր բևէ կվե րա դառ նա՞ն Հա յաս տան
1.  Վստա հա բար ոչ (ան ցում Q 23-ին)
2.  Հա վա նա բար ոչ (ան ցում Q 23-ին)
3.  Հա վա նա բար այո
4.  Վստա հա բար այո
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել (ան ցում Q 23-ին)

ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒ ՑԱ ՎԱ՛Ր, ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ ՀԱՐՑ ՆԵԼ՝

Q22. Ին չո՞ւ են ցան կա նում վե րա դառ նալ Հա յաս տան

1.  ____________________________________________________________
2.  ____________________________________________________________

99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

ԲԼՈԿ 3. ՈՐՈՇ ՄԱՆ ԿԱ ՅԱՑ ՄԱՆ ՓՈՒԼ

Q23. Ասա ցե՛ք խնդրեմ, որո՞նք են եղել նրա/նրանց՝ Հա յաս տա նից մեկ նե լու 
հիմ ա կան պատ ճառ նե րը (հար ցազ րու ցա վա՛ր, պատ ճառ նե րը նշել ըստ առաջ նայ նու
թյան)

1.  _______________________________________________
2.  _______________________________________________
3.  _______________________________________________

99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

Q24. Որո՞նք են եղել տվյալ եր կիրն ընտ րե լու հիմ ա կան պատ ճառ նե րը /
խոսքն այն երկ րի մա սին է, որ տեղ հի մա բնակ վում է/ (հար ցազ րու ցա վա՛ր, պատ
ճառ նե րը նշել ըստ առաջ նայ նու թյան)

1.  _______________________________________________
2.  _______________________________________________
3.  _______________________________________________

99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել
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Q25. Ով քե՞ր են մաս նակ ցու թյուն/ազ դե ցու թյուն ու նե ցել ար տեր կիր մեկ նե լու 
հար ցում

Տար բե րակ ներ 1. Այո 2. Ոչ 99. ԴՊ
1.  Բա ցա ռա պես նրա/նրանց որո շում էր 1 2 99

2. Հա յաս տա նում բնակ վող ըն տա նի քը/ազ գա կան նե րը 1 2 99

3. Ար տերկ րում բնակ վող ըն տա նի քը/ազ գա կան նե րը 1 2 99

4. Հա յաս տա նում բնակ վող ըն կեր նե րը/ծա նոթ նե րը 1 2 99

5. Ար տերկ րում բնակ վող ըն կեր նե րը/ծա նոթ նե րը 1 2 99

6. Այլ /նշել/_________________________ 1 2 99

Q26. Բա րե կամ ե րի/ըն կեր նե րի բնակ վե լու փաստն ար տերկ րում ի՞նչ ազ դե-
ցու թյուն է ու նե ցել նրանց որոշ ման վրա

1.  Ընդ հան րա պես ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել
2.  Ավե լի շուտ ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել
3.  Որոշ չա փով ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել
4.  Շատ մեծ ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել
97. Բա րե կամ եր/ըն կեր ներ չու նի ար տերկ րում
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

Q27. Դուք ի՞նչ դիր քո րո շում եք ու նե ցել նրա/նրանց մեկ նե լու հար ցում

1.  Մի ան շա նակ դեմ եմ եղել
2.  Ավե լի շուտ դեմ եմ եղել
3.  Մի և նույն է/չե զոք (չկար դալ) (ան ցում բլոկ 4-ին)
4.  Ավե լի շուտ կողմ եմ եղել (ան ցում Q29-ին)
5.  Մի ան շա նակ կողմ եմ եղել (ան ցում Q29-ին)
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

Q28. Ին չո՞ւ եք դեմ եղել նրանց որոշ մա նը (ան ցում բլոկ 4-ին)

________________________________________________________________

Q29. Ին չո՞ւ եք հա վա նու թյուն տվել նրանց որոշ մա նը:

________________________________________________________________

ԲԼՈԿ 4. ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԱ ԿԱՆ ՓՈՒԼ

Q30. Ի՞նչ կար գա վի ճա կով են գնա ցել Հա յաս տա նից (հար ցազ րու ցա վա՛ր, հնա րա
վոր է մի քա նի պա տաս խան)
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1.  Հան դի սա ցել են տվյալ երկ րի քա ղա քա ցի
2. Ու նե ցել են/ձեռք են բե րել մշտա կան/եր կա րա ժամ ետ բնակ վե լու թույլտ վու

թյուն
3.  Ու նե ցել են/ձեռք են բե րել կար ճա ժամ ետ բնակ վե լու թույլտ վու թյուն
4.  Ու նե ցել են/ձեռք են բե րել աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն
5.  Մեկ նել են որ պես ու սա նող/հա մալ սա րա նում հե տա զո տող
6.  Մեկ նել են որ պես ապաս տան փնտրող
7.  Մեկ նել են որ պես զբո սաշր ջիկ
8.  Այլ (նշել)____________
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

Q31. Ար տեր կիր մեկ նե լիս օգտ վե՞լ են հե տև յալ կա ռույց նե րի և ան ձանց ծա-
ռա յու թյուն նե րից և աջակ ցու թյու նից / խորհր դատ վու թյու նից

Ծա ռա յու թյուն ներ/աջակ ցու թյուն 1. Այո 2. Ոչ 99. ԴՊ

1.  Պե տա կան ծա ռա յու թյուն ներ ՀՀում (դես պա նա տուն, 
պե տա կան ծրագ րեր և այլն)

1 2 99

2.  Պե տա կան ծա ռա յու թյուն ներ ըն դու նող երկ րում 1 2 99
3.  Մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ Հա յաս

տա նում
1 2 99

4.  Մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ըն դու նող 
երկ րում

1 2 99

5.  Հա յաս տա նում բնակ վող բա րե կամ ե րի/ըն կեր նե րի 
աջակ ցու թյուն

1 2 99

6.  Ար տերկ րում բնակ վող բա րե կամ ե րի/ըն կեր նե րի 
աջակ ցու թյուն

1 2 99

7.  Այլ (նշել)_____________________ 1 2 99

Q32. Ի՞նչ դժվա րու թյուն նե րի առ ջև են կանգ նում/կանգ նել ար տերկ րում
(հար ցազ րու ցա վա՛ր, չկար դալ տար բե րակ նե րը, նշել բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րը)

1.  Աշ խա տանք գտնե լու/աշ խա տե լու
2.  Բնա կա րան գտնե լու
3.  Անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թա յին ձև ա կեր պում ե րի/կար գա վո րում ե րի
4.  Ֆի նան սա կան/նյու թա կան
5.  Նոր ծա նո թու թյուն նե րի հաս տատ ման
6.  Այլ /նշել/ ____________________
97. Ոչ մի  99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել
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Q33.Մեկ նե լուց հե տո ի՞նչ քայ լե րի են դի մել այդ երկ րում հաս տատ վե լու 
նպա տա կով

Քայ լե րը 1. Այո 2. Ոչ 99. ԴՊ

1.  Դի մել են տե ղա կան իշ խա նու թյուն ներ՝ ապաս տան 
հայ ցե լու իրա վուն քի հա մար

1 2 99

2.  Դի մել են տե ղի հայ հա մայնք՝ որևէ խնդրի լուծ ման 
ակն կա լի քով

1 2 99

3.  Դի մել են բա րե գոր ծա կան մի ու թյուն ներ/կազ մակեր
պու թյուն ներ

1 2 99

4.  Այլ (նշել)___________________________________ 1 2 99

ԲԼՈԿ 5. ԱՐ ՏԵՐԿ ՐՈՒՄ ԲՆԱԿ ՎՈՂ ՆԵ ՐԻ ԿԱՐ ԳԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ
Լրաց նել Q1ում գրառ ված չա փա հաս ան դամ ե րի հա մար
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Q34. Միգ րա ցի ա յի 
երկ րում ի՞նչ կար գա վի-
ճակ ու նեն ներ կա յում 

1. Տվյալ երկ րի քա ղա
քա ցի 

2. Մշտա կան/եր կա րա
ժամ ետ բնակ վե լու 
թույլտ վու թյուն 

3. Կար ճա ժամ ետ 
բնակ վե լու թույլտ վու
թյուն 

4. Ու սա նող/հա մալ սա
րա նում հե տա զո տող

5. Ապաս տան փնտրող 
6. Ապաս տան փնտրո ղի/

փախս տա կա նի 
պաշ տո նա կան 
կար գա վի ճակ 

7. Զբո սաշր ջու թյան 
վի զա 

8. Այլ (նշել)____________ 
99. Դժվա րա նում եմ 

պա տաս խա նել

Q35. Ի՞նչ զբաղ վա ծու-
թյուն ու նեն ըն դու նող 

երկ րում ներ կա յում  

1. Գոր ծա տու 
2. Ինք նազ բաղ ված 

(առանց աշ խա տող նե
րի) 

3. Վար ձու աշ խա տանք/
կա յուն աշ խա տա վար
ձով 

4. Ժա մա նա կա վոր 
աշ խա տանք 

5. Տնա յին տնտե սու թյուն 
վա րող (ան ցում 
Q37ին) 

6. Գոր ծա զուրկ (ան ցում 
Q37ին) 

7. Ու սա նող (ան ցում 
Q37ին) 

8. Թո շա կա ռու (ան ցում 
Q37ին) 

9. Այլ (նշել)______

Q36. Ի՞նչ ոլոր տում են 
աշ խա տում 

1.  Ար տադ րու թյուն 
2.  Շի նա րա րու թյուն/

վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տանք ներ 

3.  Առև տուր 
4.  Տրանս պորտ 
5.  Հյու րա նոց (ռես տո

րան, արագ սննդի 
կետ) 

6.  Բնա կա րա նի/տան 
սպա սար կում 

7.  Հան րա յին ծա ռա յու
թյուն ներ (ջուր, գազ 
և այլն) 

8.  Հան րա յին կա ռա վա
րում 

9.  Կրթու թյուն 
10. Այլ (նշել)____________

1.
2.
3.
4.
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Հար ցազ րու ցա վա՛ր, աշ խա տանք ու նե ցող նե րին հարց նել մի այն Q40, մյուս նե րին՝ Q 37ից սկսած:
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Q37. Ար տերկ րում 

աշ խա տանք  
փնտրո՞ւմ են, թե՞ ոչ 

1. Այո 
2. Ոչ (ան ցում Q40ին) 
3. Ոչ, աշ խա տե լու իրա

վունք չու նեն (ան ցում 
Q40ին) 

99. ԴՊ (ան ցում Q40ին)

Q38. Ինչ պե՞ս են 
աշ խատանք  

փնտրում 

(հար ցազ րու ցա վա՛ր, նշել 
հնարա վոր բո լոր 

պա տաս խան նե րը) 

1. Պե տա կան գոր ծա կա
լու թյուն նե րի մի ջո ցով 

2. Մաս նա վոր գոր ծա
կա լու թյուն նե րի 
մի ջո ցով 

3. Բա րե կամ ե րի/
ըն կեր նե րի մի ջո ցով

 4. Ան ձամբ դի մում են 
գոր ծա տու նե րին 

5. Այլ (նշել)__________ 
99. ԴՊ

Q39. Ստա նո՞ւմ են 
ար դյոք նպաստ/

օգ նու թյուն 

               1.  Այո 
               2.  Ոչ 
             99. ԴՊ

1.
2.
3.
4.

Q40. Ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք նրանց ֆի նան սա կան վի ճա կը

1. Շատ վատ
2. Վատ
3. Մի ջին
4. Լավ
5. Շատ լավ
98. Հրա ժար վում եմ պա տաս խա նել  
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել



— 169 —

ԲԼՈԿ 6. ԱՐ ՏԵՐԿ ՐՈՒՄ ԱՋԱԿ ՑՈՂ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՑԱՆ ՑԻ ՄԱ ՍԻՆ 
ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ

Q41. Մի փոքր զրու ցենք նաև ար տերկ րում Ձեր հա րա զատ նե րին (քույր, եղ-
բայր, հայր, մայր և այլն) ցու ցա բե րած աջակ ցու թյան մա սին: Խնդրում եմ ասել, 
թե որ հար ցե րում են աջակ ցու թյուն ստա ցել/ստա նում Ձեր հա րա զատ նե րը

Աջակ ցու թյան ձև ե րը 1. Ստա ցել են 2 .Չեն 
ստա ցել

99. ԴՊ

1. Ար տերկ րում աշ խա տանք գտնե լու/
աշ խա տե լու

1 2 99

2. Ար տերկ րում բնա կա րան գտնե լու 1 2 99
3. Որոշ ժա մա նա կով հա մա տեղ բնակ վե

լու
1 2 99

4. Հա յաս տա նում անհ րա ժեշտ ձև ա կեր
պում ե րի/ կար գա վո րում ե րի

1 2 99

5. Ըն դու նող երկ րում անհ րա ժեշտ 
ձև ա կեր պում ե րի/ կար գա վո րում ե րի

1 2 99

6. Ու ղև ո րու թյան գոր ծըն թա ցի 1 2 99
7. Նյու թա կան աջակ ցու թյան 1 2 99
8. Նոր ծա նո թու թյուն նե րի հաս տատ ման 1 2 99
9. Այլ (նշել)____________________ 1 2 99

Հար ցազ րու ցա վա՛ր, եթե որևէ հար ցում աջակ ցու թյուն չեն ստա ցել, անց նել ԲԼՈԿ 7ին:

Q42. Աջակ ցող ան ձինք 
ի՞նչ կապ ու նեն Ձեր 
հա րա զա տի հետ 

(հար ցազ րու ցա վա՛ր, 
աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րած 
ան ձանց կո դե րը վերց նել 

շրջա նա կի մեջ)

Q43. Այդ ան ձինք ե՞րբ 
են տե ղա փոխ վել 

տվյալ եր կիր 

1.   1940ական թթ. մին չև 
1970ական թթ. 

2.  19711991 թթ. 
3.  19922000 թթ. 
4.  20012011 թթ. 
5.  20122020 թթ. 
99. Դժվա րա նում եմ 

պա տաս խա նել

Q44. Ներ կա յումս ի՞նչ փոխ հա-
րա բե րու թյուն ներ ու նեն Ձեր 

հա րա զա տի հետ 

1.   Ու նեն գրե թե ամե նօ րյա շփում, 
մտե րիմ են 

2.  Հան դի պում են մի այն 
տո նա կան օրե րին, ըն տա նե
կան մի ջո ցա ռում ե րին 

3.  Հան դի պում են աշ խա տան քի 
բե րու մով, ֆոր մալ փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի մեջ են 

4.  Ներ կա յումս չեն շփվում/գրե թե 
չեն շփվում 

99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա
նել

1. Հայր/մայր
2. Որ դի/դուստր
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3. Հարս/փե սա
4. Թոռ/թոռ նու հի
5. Եղ բայր/քույր
6. Ըն կեր/ըն կե րու հի
7. Գոր ծըն կեր/կո լե գա
8. Այլ ազ գա կան
9. Ծա նոթ/հա րև ան
10. Այլ (նշել)____________

Q45. Ի՞նչ եք կար ծում, եթե ար տերկ րում գտնվող բա րե կամ ե րը/ըն կեր նե րը 
չա ջակ ցե ին, նրանք կա րո՞ղ էին ինք նու րույն մեկ նել տվյալ եր կիր՝ բնա կու-
թյան

1. Մի ան շա նակ ոչ
2. Հա վա նա բար ոչ
3. Հա վա նա բար այո
4. Մի ան շա նակ այո
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

ԲԼՈԿ 7. ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԿՅԱՆ ՔԸ ԱՐ ՏԵՐԿ ՐՈՒՄ

Q46. Այն բնա կա վայ րում/քա ղա քում, որ տեղ ապ րում են, կա՞ն ար դյոք այլ 
բա րե կամեր/ըն կեր ներ/հա մերկ րա ցի ներ

1.  Այո   2.  Ոչ (ան ցում  Q48)
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել (ան ցում  Q48)

Q47. Ի՞նչ առիթ նե րով են շփվում այդ բնա կա վայ րում/քա ղա քում ապ րող այլ 
հա յե րի հետ

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. 99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

Q48. Տվյալ երկ րի կամ քա ղա քի հայ կա կան հա մայն քը (եկե ղե ցին, բա րե գոր-
ծա կան մի ու թյուն նե րը և այլն) աջակ ցում է / աջակ ցել է / են ար դյո՞ք որևէ 
խնդրի լուծ ման հար ցում

1.  Այո    2.  Ոչ
97. Ձև ա վոր ված հայ հա մայնք չկա  (ան ցում ԲԼՈԿ 8ին)  
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել
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Q49. Խնդրում եմ ասել, թե ինչ պե՞ս են կապ ված տե ղի հայ կա կան հա մայն քի հետ

Հա մայն քի հետ կ (ան ցում  Q48) ա պի մի ջոց նե րը 1. Այո 2. Ոչ 99. ԴՊ 97. ԿՉ

1.  Հայ հա մայն քը ֆի նան սա կան աջակ ցու թյուն է 
ցու ցա բե րել/ցու ցա բե րում անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում

1 2 99 97

2.  Հայ հա մայն քը ոչ ֆի նան սա կան աջակ ցու թյուն 
է ցու ցա բե րել/ցու ցա բե րում անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում

1 2 99 97

3.  Ան դա մակ ցել/ան դա մակ ցում են որևէ հա մայն
քա յին կազ մա կեր պու թյան 1 2 99 97

4.  Երե խա նե րը հա ճա խել/հա ճա խում են կի րակն
օրյա դպրոց 1 2 99 97

5.  Մաս նակ ցում/մաս նակ ցել են հա մայն քա յին 
մի ջո ցա ռում ե րին 1 2 99 97

6.  Մաս նակ ցում/մաս նակ ցել են հայ հա մայն քի 
կազ մա կեր պած ակ ցիա նե րին, ցույ ցե րին 1 2 99 97

7.  Մաս նակ ցում/մաս նակ ցել են հայ հա մայն քի 
կազ մա կեր պած դրա մա հա վաք  նե րին 1 2 99 97

ԲԼՈԿ 8. ԿԱ ՊԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԵՏ

Q50. Խնդրում եմ ասել, թե ինչ ձև ով են կապ պա հում Հա յաս տա նի և Հա յաս-
տա նում բնակ վող իրենց հա րա զատ նե րի հետ

Շփման ձև ե րը 1. Այո 2. Ոչ 99. ԴՊ

1. Տե սա կա պով շփվում են Ձեզ հետ ամեն օր/գրե թե 
ամեն օր 1 2 99

2. 2 3 տա րին գո նե մեկ ան գամ այ ցե լում են Հա յաս տան 1 2 99
3. Այ ցե լում են Հա յաս տան ըն տա նե կան/ազ գակ ցա կան 

մի ջո ցա ռումե րի/առիթ նե րի ժա մա նակ 1 2 99

4. Դուք/հա րա զատ նե րը մեկ նում եք նրանց մոտ՝ 
աշ խա տե լու 1 2 99

5. Գու մար են ու ղար կում Ձեզ 1 2 99
6. Մաս նակ ցում են հայ րե նի քա ղա քի/գյու ղի վե րա կա

ռուց ման աշ խատանք նե րին 1 2 99

7. Բա րե գոր ծու թյուն են անում/արել կա րի քա վոր 
ըն տա նիք նե րի հա մար Հա յաս տա նում 1 2 99

8. Մաս նակ ցել/մաս նակ ցում են ար ցա խյան վեր ջին 
պա տե րազ մի հետ կապ ված հան գա նա կու թյուն նե րին 1 2 99
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Q51. Վեր ջին ան գամ ո՞ր թվա կա նին են եղել Հա յաս տա նում _______________
    97. Մեկ նե լուց հե տո չեն եկել Հա յաս տան

Q52. Ի՞նչ սե փա կա նու թյուն ու նեն Հա յաս տա նում

Սե փա կա նու թյան ձև ե րը 1. Այո 2. Ոչ 98. ՀՊ 99. ԴՊ

1. Բնա կա րան 1 2 98 99
2. Հո ղա մաս 1 2 98 99
3. Շար ժա կան գույք 1 2 98 99
4. Բիզ նես 1 2 98 99

ԲԼՈԿ 9. ՀԱՐՑ ՎՈ ՂԻ ՄՏԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Q53. Ներ կա յումս մտա դի՞ր եք մեկ նել ար տեր կիր՝ բնակ վե լու նպա տա կով

1.  Այո    2. Ոչ  (ան ցում ԲԼՈԿ 10-ին)  99. ԴՊ (ան ցում ԲԼՈԿ 10-ին)

Q54. Որո՞նք եք հա մա րում Հա յաս տա նից հե ռա նա լու հիմ ա կան պատ ճառ նե րը
(հար ցազ րու ցա վա՛ր, պատ ճառ նե րը նշել ըստ առաջ նայ նու թյան)

1. ______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________

99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

Q55. Ո՞ր եր կիր կտե ղա փոխ վեք ___________________

Q56. Ե՞րբ եք պլա նա վո րում մեկ նել (հար ցազ րու ցա վա՛ր, նշել ամի սը և տա րե թի վը) 
_____ /_________ թ.

Q57. Ո՞ւմ հետ եք պլա նա վո րում մեկ նել

1.  Մե նակ
2.  Ամուս նուս/կնոջս հետ
3.  Երե խա նե րիս հետ
4.  Ծնող նե րիս հետ
5.  Եղ բորս/քրոջս հետ
6.  Այլ (նշել)______________
98. Հրա ժար վում եմ պա տաս խա նել
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել
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Q58. Ին չո՞ւ կմեկ նեք հատ կա պես այդ եր կիր
(հար ցազ րու ցա վա՛ր, պատ ճառ նե րը նշել ըստ առաջ նայ նու թյան)

1. ______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________

99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

ԲԼՈԿ 10. ՀԱՐՑ ՎՈ ՂԻ ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԸ

D1. Հարց վո ղի սե ռը

1.  Արա կան   2. Իգա կան

D2. Հարց վո ղի տա րի քը ___________

D3. Հարց վո ղի ամուս նա կան կար գա վի ճա կը

1.  Չա մուս նա ցած
2.  Ամուս նա ցած
3.  Ամուս նա լուծ ված
4.  Այ րի

D4. Հարց վո ղի կրթու թյու նը

1.  Միջ նա կարգ և ցածր
2.  Մի ջին մաս նա գի տա կան
3.  Բարձ րա գույն և բարձր

D5. Հարց վո ղի մաս նա գի տու թյու նը ___________________________________

D6. Ասա ցե՛ք խնդրեմ, ի՞նչ լե զու նե րի եք տի րա պե տում և ի՞նչ չա փով:

Լե զու նե րը Չեմ  
տի րա պե տում

Վատ Մի ջին Լավ Գե րա զանց

1.  Ռու սե րեն 1 2 3 4 5
2.  Անգ լե րեն 1 2 3 4 5
3.  Այլ _________________ 1 2 3 4 5
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D7. Հարց վո ղի զբաղ վա ծու թյու նը

1.  Գոր ծա տու
2.  Ինք նազ բաղ ված (առանց աշ խա տող ների)
3.  Վար ձու աշ խա տանք/կա յուն աշ խա տավար ձով
4.  Ժա մա նա կա վոր աշ խա տանք
5.  Տնա յին տնտե սու թյուն վա րող
6.  Գոր ծա զուրկ
7.  Ու սա նող
8.  Թո շա կա ռու
9.  Այլ (նշել)_________________

D8. Ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք Ձեր ըն տա նի քի ֆի նան սա կան վի ճա կը

1.  Շատ վատ
2.  Վատ
3.  Մի ջին
4.  Լավ
5.  Շատ լավ
98. Հրա ժար վում եմ պա տաս խա նել  
99. Դժվա րա նում եմ պա տաս խա նել

D9. Բնա կու թյան վայ րը

1.  Երև ան
2.  Այլ քա ղաք
3.  Գյուղ

D10. Բնա կու թյան մար զը (Երև ա նի դեպ քում՝ հա մայն քը) 
____________________________

Հար ցազ րույ ցի ավար տը ______/______

ՇՆՈՐ ՀԱ ԿԱ ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ
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Փորձագիտական հարցման ուղեցույց
Հարգելի՛ տիկին/պարոն, 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի 
բաժինն իրականացնում է հետազոտություն՝ ՀՀ բնակչության արտագաղթին 
առնչվող խնդիրների վերաբերյալ: Ձեր փորձագիտական կարծիքը շատ կարևոր 
է հետազոտության համար: Նախապես շնորհակալ ենք Ձեր անկեղծ պատաս
խան ների և տրամադրած ժամանակի համար:

Փորձագետի մասնագիտությունը __________________________

Աշխատանքի ոլորտը __________________________

1. Ի՞նչ փուլեր կառանձնացնեք հետխորհրդային Հայաստանի արտագաղ
թի համար, և ըստ յուրաքանչյուր փուլի՝ արտահայտե՛ք Ձեր տեսակետը, 
թե ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ հայկական սփյուռքի ցանցը այդ գործում:

2. Ըստ Ձեզ, որո՞նք են Հայաստանից արտագաղթի հիմական և երկրոր
դային պատճառները:

3. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ դերակատարություն ունեցավ/ունի ա)ավանդական 
սփյուռքը, բ)նոր սփյուռքը հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության 
արտագաղթի գործում:

4. Ձեր կարծիքով, ո՞ր երկրներ են արտագաղթում հայերը, ինչո՞վ է պայմա
նա վորված երկրների ընտրությունը: Ի՞նչ դերակատարություն ունի 
տվյալ երկրի հայկական համայնքի գոյությունը այդ հարցում:

5. Ըստ Հայաստանի մարզերի՝ կարող ե՞ք քարտեզագրել 1990ական թվա
կաններից հետո արտերկրում ձևավորված հայկական նոր սփյուռքի 
ուղղություններ: 

6. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ խնդիրների են բախվում արտագաղթած հայերը այլ 
երկրներում, և ի՞նչ դեր ունի հայկական սփյուռքը այդ խնդիրների մեղ
մացման/լուծման հարցում:

7. Սոցիալմշակութային ադապտացիան ինչպե՞ս է ընթանում, ի՞նչ խնդիր
ներ ունեն/կարող են ունենալ հայերը այս առումով, ի՞նչ դերակատա
րություն ունի հայկական սփյուռքը այս հարցում:

8. Այլէթնիկ միջավայրում ինքնության պահպանման հետ կապված ի՞նչ 
խնդիրներ կարող են լինել: Ի՞նչ դերակատարություն ունեն սփյուռքյան 
կառույցները (եկեղեցի, դպրոցներ, միություններ, կազմակերպություններ 
և այլն) այս հարցում:

9. Ի՞նչ եք կարծում՝ հետխորհրդային Հայաստանից արտագաղթածները 
երբևէ կվերադառնա՞ն Հայաստան: Ինչու՞ :
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Արտագաղթի  հոգեբանական հիմնախնդիրների  
վերաբերյալ  տեղեկատվության  հավաքման  ուղեցույց

Հարգելի՛ տիկին/պարոն, 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի 
բաժինն իրականացնում է հետազոտություն՝ ՀՀ բնակչության արտագաղթին 
առնչվող խնդիրների վերաբերյալ: Մեր հարցազրույցները այդ հետազոտության 
հոգեբանական մասի համար են: Խնդրում ենք տեղեկատվություն տրամադրել 
Ձեր ընտանիքի այն անդամերի և/կամ հարազատների մասին, ովքեր արտա
գաղ թել են և մշտական բնակվում են արտերկրում: 

Տվյալներն օգտագործվելու են միայն ընդհանրացված տեսքով և գիտական 
նպա տակներով: Նախապեսշնորհակալ ենք Ձեր անկեղծ պատասխանների և 
տրամադրած ժամանակի համար: 

1. Մի փոքր պատմեք Ձեր ընտանիքի մասին. քանի՞ անձից է բաղկացած, 
ո՞ւմ հետ եք այստեղ ապրում :

2. Ձեր ընտանիքում քանի՞ հոգի կա, որ արտագաղթել է Հայաստանից, ով
քե՞ր են նրանք և ե՞րբ են մեկնել:

3. Ձեր ընտանիքի [այդ] անդամ(ներ)ի արտագաղթի համար ի՞նչ հիմական 
պատճառներ կային:

4. Ձեր ընտանիքում ինչպիսի՞ վերաբերմունք կա արտագաղթի վերաբերյալ 
/ կամ արտագաղթն ի՞նչ է ձեզ համար :

5. Դեպի ո՞ր երկիր են մեկնել ձեր ընտանիքի [այդ] անդամ(ներ)ը:

6. Արդյո՞ք Հայաստանից հենց այդ երկիր են մեկնել, թե՞ մինչև այդ երկիր 
մեկնելը մեկ այլ երկրում են ապրել:

7. Որո՞նք են հիմական պատճառները հենց տվյալ երկիրը ընտրելու հա
մար:

8. Ի՞նչ է փոխել Ձեր ընտանիքում Ձեր ընտանիքի [այդ] անդամ(ներ)ի ար
տա  գաղթելը:

9. Կարո՞ղ եք նշել մի քանի կարևոր հոգեբանական ապրում, որ ունեցել եք 
ձեր ընտանիքի [այդ] անդամ(ներ)ի արտագաղթի հետևանքով:

10. Ընտանիքի անդամերը ինչպե՞ս ընդունեցին արտագաղթելու որոշումը:

11. Ձեր ընտանիքի համար ինչպիսի՞ խնդիր է լուծում արտագաղթը :

12. Ինչպե՞ս կայացվեց արտագաղթի վերաբերյալ որոշումը:

13. Ընտանիքում քննարկվե՞լ է նրանց մեկնելու հարցը :
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14. Ովքե՞ր օգնեցին Ձեր ընտանիքի [այդ] անդամ(ներ)ին մեկնել երկրից:

15. Ինչպե՞ս են օգնել (ֆինանսապես, տեղեկատվություն տրամադրելով և 
այլն) :

16. Մեկնելուց անմիջապես հետո ինչպիսի՞ դժվարությունների են բախվել 
Ձեր ընտանիքի [այդ] անդամ(ներ)ը :

17. Ձեր հարազատներից կա՞ն մարդիկ, ովքեր ապրում են այդ երկրում :

18. Եթե այո, ինչպիսի՞ հարաբերություններ կան Ձեր ընտանիքի անդամ/
ներ/ի և այդ մարդկանց միջև տվյալ երկրում :

19. Ի՞նչ հաճախականության շփումեր կան նրանց միջև, կամ ի՞նչ դեպ քե
րում են իրար դիմում :

20.  Ի՞նչ եք կարծում, եթե այդ երկրում/քաղաքում ծանոթներ չունենայիք, 
ինչպիսի՞ն կլիներ երկրից գնալու որոշումը, կամ այդպիսի որոշում կկա
յացվե՞ր :

21. Ի՞նչ զգացողություն է առաջացնում այն, որ ընտանիքի արտագաղթած 
անդամը տեղում ունի/չունի սոցիալական կապեր այլ հայերի հետ

22. Ընտանիքի անդամերից որևէ մեկը այցելե՞լ է դրսում գտնվող հարա
զա տին :

23. Ձեր ընտանիքի [այդ] անդամ(ներ)ը արտագաղթելուց հետո այցելե՞լ են 
Հայաստան :

24. Դուք կամ Ձեր ընտանիքի մյուս անդամերը մտադրություն ունե՞ն ար
դյոք  արտագաղթելու Հայաստանից : Եթե այո, ապա ո՞ր երկիր

Ընտանիքում  արտագաղթի տոհմածառի  
կառուցման  հարցաշար

● Պատկերացնու՞մ եք Ձեր տոհմածառի տեսքը:

● Փորձե՞նք միասին կառուցել մոտավոր տոհմածառ:

● Տոհմածառի ո՞ր ճյուղերի մարդկանց հետ ունեք մտերիմ հարաբե րու
թյուն ներ:

● Տոհմածառի ո՞ր ճյուղերի մարդկանց հետ չունեք մտերիմ հարաբե րու
թյուն ներ:

● Տոհմածառի ո՞ր ճյուղերի մարդկանց հետ չունեք որևէ հարաբերություն:
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● Տոհմածառի ո՞ր ճյուղերի մարդկանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր Հայաս
տա նում չեն ապրում:

● Տոհմածառի մարդկանց մեջ կա՞ն մարդիկ, ովքեր օգնել են ձեր ընտա
նիքի անդամի արտագաղթին : Կամ փորձը ոգեշնչել է, մեկը գնացել 
հաջողությունների է հասել, ու իրենց վրա ազդել է սերդեսերունդ: 

● Դուք կապ պահպանո՞մ եք նրանց հետ:

● Ի՞նչ վաղեմություն ունի արտագաղթի երևույթը Ձեր տոհմածառում:

● Տոհմածառի մեջ առկա մարդկանց մեջ ովքե՞ր են առաջին արտագաղ
թողները:

● Ի՞նչ հարաբերություններ կան Ձեր և նրանց (կամ նրանց սերունդների) 
միջև: 

● Ձեր ծնողները կամ տատիկպապիկները ի՞նչ են պատմել առհասարակ 
արտագաղթի կամ իրենց արտագաղթած բարեկամերի մասին:

● Ձեր ծնողները կամ տատիկպապիկները ինչպիսի՞ վերաբերմունք 
ունեին արտագաղթի վերաբերյալ: 

● Արդյոք Դուք կիսո՞ւմ եք նրանց կարծիքը արտագաղթի վերաբերյալ:

● Արդյոք արտագաղթած ազգակիցների հանգամանքը չի՞ խափանում 
տոհմածառի ամբողջականությունը Ձեր պատկերացումերում, եթե այո, 
ապա նրանց վերադարձը կօգնի՞ այն ընկալել որպես ամբողջական: 
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ՄԻՀ ՐԱՆ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ
ԳԱ ՅԱ ՆԵ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ

ԼԻ ԼԻԹ ՄՆԱ ՑԱ ԿԱ ՆՅԱՆ
ՆԱ ՐԵ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

ՀԵՏ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՅԻՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԲՆԱԿ ՉՈՒ ԹՅԱՆ 
 ԱՐ ՏԱ ԳԱՂ ԹԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ.  

ՑԱՆ ՑԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ Ա ՅԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԸ

Ձևավորում և էջադրում՝ 
Արթուր Հարությունյան
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