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Շուշանիկ Ղազարյան
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ

ՀՀ-ում ադրբեջանահայ փախստականների
ինտեգրման գործընթացում հայերենի իմացության խնդիրը
1988-92 թթ. Խորհրդային, ապա Հայաստանի Հանրապետություն Ադրբեջանից
բռնագաղթվածների 81%-ն ապրել էին Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում և նրանց
70%-ից ավելին ունեցել են բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթություն:
Ադրբեջանահայ փախստականների զգալի մասի հիմ
ն ական լեզուն ռուսերենն
էր (Պողոսյան և Ավագյան 1998: 38): Այն փախստականները, որոնք ծնվել և մե
ծացել են Ադրբեջանում, ռուսերենը համարում են իրենց մայրենի լեզուն (դպրո
ցական, բարձրագույն կրթությունը եղել է ռուսերեն): Հոդվածում անդրադառնում
եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ադրբեջանահայ փախստականների
սոցիալ-մշակութային ինտեգրման համար հայերենի կարևորության խնդրին:
Քննարկելու եմ ադրբեջանահայ փախստականների՝ հայաստանցիների հետ
հաղորդակցման դժվարությունները, լեզվական խոչընդոտները հաղթահարե
լու ուղիները, մասնավորապես, թե ինչպես են կարողացել աշխատանք գտնել,
ինչ պետական քաղաքականություն է տարվել՝ նրանց աջակցելու համար: Այս
խնդրի հետազոտությունն իրականացվել է 1988-92 թթ. Խորհրդային, ապա Հա
յաստանի Հանրապետություն Ադրբեջանից բռնագաղթված հայկական ինքնու
թյամբ փախստականների հետ: Հոդվածում քննարկելու եմ ինտեգրման և՛ իրա
վական, և՛ առօրյա մշակութային տարբերակները:
Ինտեգրացիան նախևառաջ իրավական գործընթաց է, երբ փախստականը
հնարավորություն է ձեռք բերում օրինական ճանապարհով աշխատելու, բարե
լավելու սեփական կացությունն ու տնտեսապես ավելի քիչ կախման մեջ լինելու
պետությունից ու միջազգային կազմակերպությունների բարեգործական օգնու
թյուններից (Crisp 2004): Ինտեգրումը նաև սոցիալական և մշակութային գոր
ծընթաց է, որը հնարավորություն է տալիս փախստականներին մասնակցելու
երկրի սոցիալական կյանքին և ապրելու առանց վախի ու խտրականության:
Հետազոտությունն իրականացվել է Շիրակի 2ա, Արցախի փ. 4-րդ նրբանցք
10/2 հանրակացարաններում բնակվող 55 տարեկանից բարձր ադրբեջանահայ
փախստականների հետ:
Բանալի բառեր. փախստական, ադրբեջանահայեր, ինտեգրման քաղաքա
կանություն, հայերեն, բռնագաղթ, բռնություն, հանրակացարան, աշխատանք,
խտրականություն:

ՀՀ-ում ադրբեջանահայ փախստականների ինտեգրման գործընթացը...
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The Importance of Armenian Language in the process of integration
of Armenian refugees from Azerbaijan in Republic of Armenia
The majority (81%) of deported Armenians from Azerbaijan from Azerbaijan in 198892s, used to live in big cities of Azerbaijan and 70% of them had high or vocational
education. Their basic language is Russian and they accept it as their mother tongue
(education at school, university etc.). The importance of Armenian language knowledge
for social-cultural integration in Armenian society of Armenian refugees from Azerbaijan is the key discussion in my paper. I will focuse on the communication difficulties
with locals in Armenia, how they could overcome language issues, how they could find
work and what kind of policy was organized by authorities to help them overcome
language issues.
The integration first of all is a legal process, whereby refugees are granted a progressively wider range of rights and entitlements by the host state. Second, local integration
can be regarded as an economic process. For in acquiring the rights and entitlements
referred to above, refugees also improve their potential to establish sustainable livelihoods, to attain a growing degree of self-reliance, and to become progressively less reliant on state aid or humanitarian assistance. Integration is also a social process, enabling
refugees to live among or alongside the host population, without fear of systematic
discrimination, intimidation or exploitation by the authorities or people of the asylum
country.
The research was done in Artcakh and Shirak dormitories of Yerevan. Qualitative and
deep interviews were done with elder than 55 years old people from Baku.
Key words: Refugee, integration policy, mother tongue, deportation, violence, dormitory,
labour, discrimnation.

Шушаник Газарян

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


Ադրբեջանից հայ փախստականների հոսքը սկսվեց 1988 թ. սումգայիթյան
կոտորածներից հետո և շարունակվեց մինչև 1992 թ.: Հոդվածում դիտարկում
եմ, թե ինչ քաղաքականություն է տարվել այդ տարիներին, որպեսզի Հայաս
տան բռնագաղթած ադրբեջանահայերը սովորեն հայոց լեզուն, և քննարկում
եմ, թե ինչպիսի նշանակություն է ունեցել հայերենի իմացության խնդիրը՝
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մարդկանց հետագա կյանքը կարգավորելու համար: Լեզվի կարևորությունն
ինտեգրման գործընթացում ներկայացնելու համար քննության եմ ենթարկելու
երեք կարևոր խոչընդոտ հանդիսացող ոլորտներ՝ բնակարանային, սոցիալտնտեսական դժվարություններ և գիտության-կրթության հիմ
ն ախնդիրներ:
Խնդիրն ուսում
ն ասիրելու համար անցկացրել եմ որակական, խորացված
հարցազրույցներ Շիրակի 2ա, Արցախի փ. 4-րդ նրբանցք 10/2 հանրակացա
րաններում բնակվող 55 տարեկանից բարձր ադրբեջանահայ փախստական
ների հետ1: Առօրյա սոցիալ-մշակութային ինտեգրումը և նրա հետ կապված
խնդիրներն ուսում
ն ասիրելու համար վերլուծել եմ բռնագաղթած փախստա
կանների անձնական բանավոր պատմությունները (հմմտ. Eastmond 2007):
Ինտեգրման իրավական կողմն ուսում
ն ասիրելու համար անցկացրել եմ նաև
փորձագիտական հարցազրույցներ ՀՀ տարածքային կառավարման և ար
տակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայու
թյան տարբեր մասնագետների հետ (Ղազարյան 2015-2016):
Քննվող պարագայում բռնագաղթի ենթարկված փախստականության
կազմակերպումը բարդ խնդիր է ոչ միայն և ոչ այնքան մարդկանց խմբերի
տեղափոխման բուն գործընթացի մասշտաբների առումով, այլ նաև այն պատ
ճառով, որ պահանջում է հարցի խոր իմացություն, նախապատրաստական
հսկայածավալ աշխատանքների իրականացում, բարձր մակարդակի կազ
մակերպվածություն, ինչպես նաև պետության կողմից տարիների քրտնաջան
աշխատանք արդեն բնակության նոր վայրերում՝ նորեկ բնակչությանը նոր
բնակավայրի առօրյա իրողություններին ծանոթացնելու համար (Մարության
2009: 91), ինչպես նաև զանգվածային ներգաղթի ժամանակ ընդունող կողմը
պարտավորվում է բռնագաղթածներին ապահովել կացարանով, բժշկական
ապահովագրությամբ, ուտելիքով, կազմակերպել ու տրամադրել մասնագի
տական և լեզվական հմտությունների հնարավորություններ (Ghazaryan 3),
չնայած որ հայոց պատմության մեջ հայ փախստականների ընդունման առա
ջին փորձը չէր, և հատկապես 1915 թ. ցեղասպանությունից հետո հայերը բազ
միցս առնչվել են փախստականություն երևույթի հետ, փորձը ցույց է տվել, որ
յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի փախստականներն ունեն իրենց ինտեգր
ման առանձնահատկություններն ու դժվարությունները (Kharatyan 2008):
1988-92 թթ. փախստականության հոսքից հետո Հայաստանի նորանկախ
Հանրապետությունում չկային փախստականության հարցերով զբաղվող պե
տական մարմիններ ու մշակված հստակ քաղաքականություն, որի համա
ձայն պետք էր կազմակերպել, ընդունել ու տեղավորել փախստականներին:
Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների տեղավորման և ինտեգրման
գործընթացը կազմակերպելու համար 1989 թ. Գյուղատնտեսության մինիստ
1

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

ՀՀ-ում ադրբեջանահայ փախստականների ինտեգրման գործընթացը...
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րության կազմում ստեղծվեց Փախստականների ընդունման և տեղավորման
վարչություն, ապա Հայկական ԽՍՀ վերադարձող հայերի ընդունման և տե
ղավորման պետական կոմիտեի հիմքի վրա 1990 թ. դեկտեմբերին ձևավոր
վում է ՀՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր Փախստականների հարցերի
կոմիտեն (http://www.smsmta.am/?menu_id=68):
Հայաստանում ՄԱԿ ՓՀԳՀ գրասենյակի ներկայացուցիչ Քրիստոֆեր
Բիրվիրթի կարծիքով ադրբեջանահայ փախստականների ինտեգրումը պետք
է լիներ ավելի հեշտ, քանի որ նրանք ապրել են Խորհրդային Միությունում և
կիսել մեկ ընդհանուր խորհրդային կենսափորձ, սակայն ադրբեջանահայերը
հանդիպեցին այնպիսի խոչընդոտների, որոնք իսկապես հիմ
ն արար պատ
ճառներ դարձան՝ լիարժեք ինտեգրումը ձախողելու համար (Migration Newsletter 2015): Խորհրդային, ապա Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխ
ված փախստականների առաջին կարևոր խնդիրը բնակություն հաստատելն
էր: Հաջորդ խնդիրներից էր սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները հաղ
թահարելու համար աշխատանք գտնելը և իրենց երեխաներին բարձրագույն
կրթությամբ ապահովելը, որն այնուհետև պետք է երաշխիք լիներ՝ հասարա
կության մեջ «լավ դիրք»2 զբաղեցնելու համար:
Ադրբեջանահայ փախստականների բնակության, բնակարանային
խնդիրներով զբաղվում էր Փախստականների հարցերի կոմիտեն: Հայաս
տանում տիրող արտակարգ իրավիճակից ելնելով (Սպիտակի երկրաշար
ժի հետևանքով Հայաստանում կար կես միլիոն անօթևան մարդ, երկրի 1/3
մասն ավերված էր)՝ փախստականներին տեղավորում էին հանրակացարան
ներում, առողջարաններում, դպրոցներում, այսինքն՝ հնարավոր բոլոր վայ
րերում, որը կրելու էր ժամանակավոր բնույթ: Սակայն քսանվեց տարի անց
հանրակացարաններում դեռևս կան Ադրբեջանից բռնագաղթածներ, որոնք
դեռ սպասում են իրենց բնակարանի հարցի լուծմանը: Նրանցից 72-ամյա մի
կին ինձ պատմեց.
«Մենք եկանք, սկզբում բնակվում էինք մեր բարեկամ
ն երի տանը, բայց
մշտապես չէինք կարող ապրել, վեց ամիս ապրելուց հետո գնացինք վար
ձով բնակվեցինք, հետո փախստականների շտաբում գրանցված էինք,
1992 թ. սենյակ տվեցին էստեղ, ու մինչև հիմա ապրում ենք: Ես Երևան
 ում
երկրորդ անգամ էի լինում, այսինքն՝ քաղաքը չգիտեի, երբ ասեցին Չար
բախ թաղամասի հանրակացարանում ազատ սենյակ կա՝ ուրախացա,
բայց չէի պատկերացնում, որ աշխարհից էսպես կտրված է: Էն տարի
2

«Լավ դիրք» ասելով ադրբեջանահայ փախստականները նկատի ունեն ստանալ
կրթություն, ապա աշխատել համապատասխան մասնագիտությամբ և լինել հարգված
հասարակության մեջ: Հատկապես 1990-ական թթ. նրանց համար աշխատանք գտնել
ու ապահովել ընտանիքի սոցիալական խնդիրները բավականին բարդ էր: Նրանցից
շա
տերը թեև ունեին բարձրագույն կրթություն, սակայն ստիպված աշխատում էին
հավաքարար, բանվոր և այլն: Նրանք նշում էին, որ արդեն իրենք նվաստացած են
իրենց զգում և չեն ուզենա նույն ճանապարհով իրենց երեխաները անցնեն:
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ներին տրանսպորտի խնդիր կար, ամեն օր ես չէի կարող գնալ հասնել
քաղաքի կենտրոն, հետ դառնալ, իսկ էս կտրված վայրում մնալով ո՛չ կա
րողացա մարդկանց հետ շփվել, ո՛չ էլ աշխատանք գտնել: Հետո հանրա
կացարաններում (հիմա ճիշտ է փոխվել է, շատերը գնացել են, շատերը
մահացել) հիմ
ն ականում Բաքվից եկածներ էին, իրար հետ էինք կիսում
մեր խնդիրները, իրար երես էինք տեսնում, կտրված բոլորից, դրա հա
մար էլ, հատկապես իմ տարիքի մարդիկ հայերեն մինչև հիմա էլ չգի
տեն» (Ղազարյան 2015):
Ադրբեջանի փախստականները բավականին հաճախ նաև արժանանում
էին տեղացիների ոչ բարեհամբույր վերաբերմունքին, սա էլ իր հերթին դժվա
րություն էր առաջացնում, որպեսզի տեղացիների հետ շփվեն ու ավելի հեշ
տությամբ հաղթահարեն լեզվական դժվարությունները: Հանրակացարանում
բնակվող փախստական 74-ամյա մի կին իր սեփական օրինակը ներկայացրեց.
«Շատ անգամ է եղել տրանսպորտում, կամ հացի հերթի կանգնած ժա
մանակ, երբ խոսել եմ, սկսել են թարս-թարս նայել, կամ խոսք են նետել,
որ շան լեզվով եմ խոսում: Դե հիմա ինչ կարող էի անել, եթե իմ լեզուն
ռուսերենն էր, իսկ հայերենը ակցենտով էի խոսում»:
Տեղացիների նման վերաբերմունքը պատահական չէր, մի դեպքում այն
կապված էր 1990 -ական թթ. սկզբին կառավարության՝ ընդդեմ ռուսաց լեզ
վի որդեգրած քաղաքականության հետ՝ ի նշան Ռուսաստանից անկախանա
լու: Լեզվի այսօրինակ քաղաքականությունը պատճառ էր դառնում ներէթնիկ
բազմաթիվ գժտությունների և մեխանիկորեն ուղղվում էր ընդդեմ ադրբեջա
նահայ փախստականների, որոնք խոսում էին ռուսերեն կամ լավագույն դեպ
քում՝ բարբառով (Abrahamyan 2005): Մյուս դեպքում փախստականները սկսում
են ընկալվել որպես մրցակիցներ ՀՀ անկախությունից հետո սկիզբ առած
տնտեսական նոր հարաբերություններում, նրանք սկսում են զգալ իրենց հա
սարակական բեռ լինելը՝ միաժամանակ գիտակցելով կորուստների ծավալը և
կորուստները վերադարձնելու անհնարինությունը: Իսկ փախստականներին
հատկացվող օգնությունները սկսեցին ընկալվել որպես աղքատացող բնակ
չությունից խլվող բաժին, միաժամանակ կտրուկ նվազեցին փախստականնե
րին օգնելու հասարակական ու անհատական հնարավորությունները (Խառա
տյան 1999: 58-59): Փախստականների սոցիալական խտրականության մասին
բռնագաղթված զրուցակիցս պատմում էր.
«Մտածեցի, որ Հայաստանում բարեկամ
ն եր ունեմ, մի օր մեկի տանը,
մեկը կօգնի, մինչև կտեղավորվենք, բայց արի ու տես, որ մարդիկ փախս
տականներին չսիրեցին: Ինձ ասում ա ես եմ սոված, դու էլ էկել ես իմ
հացն ես ուտում: Ավելորդ բեռ էինք, ավելորդ հոգս: Էտենց շվարած մնա
ցինք, առանց բարեկամի, բարեկամ
ն եր կան, բայց հաշիվ արա, որ չկան»
(Ղազարյան 2015: 86-ամյա կին):

ՀՀ-ում ադրբեջանահայ փախստականների ինտեգրման գործընթացը...
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Այս ամենից ելնելով՝ «տեղացիների» ու «նորեկների» միջև «հակադրու
թյան» խնդիրն անխուսափելի էր: Պետությունն այս կամ այն չափով տեղ յակ
էր երկու կողմի խնդիրներին, սակայն խորությամբ հնարավոր չէր ամեն ինչ
վերանայել և երկու կողմի միջև հանդես գալ որպես կամուրջ:
Իր սկզբնական դժվարությունների մասին պատմում է Շիրակի հանրա
կացարանում ապրող 84-ամյա տիկին Ժենյան3.
«Երբ եկա Հայաստան 1989 թ., արդեն թոշակի տարիքում էի, ծանոթներ
չունեի, իմ ընկերների հետ էի եկել Հայաստան, որոնք էլ ինձ նման չէին
հասկանում ինչ անել, ինչից սկսել: Ես նավթարդյունաբերության մաս
նագետ եմ, այստեղ ինչ աշխատանք պիտի գտնեի, մտածեցի աշակերտ
կպահեմ, ռուսերեն կսովորեցնեմ, կամ մաթեմատիկա կպարապեմ: Բայց
չէ՞ որ հեղափոխությունից հետո ամեն ինչ դարձավ հայերեն, երբ գալիս
էին ուղղակի խնդիր կամ վարժություն լուծելու, ես ասում էի թարգմանեք,
դե նրանց համար ավելի հարմար էր գտնել մեկին, ով լեզվին տիրապե
տում է, ու էդպես էլ գործ չեղավ: Իմ շրջապատի մեջ շատերը գնացին
սկսեցին աշխատել հավաքարարներ: Ես չեմ ասում ամոթ է հավաքա
րար աշխատելը, բայց իմ ֆիզիկականը թույլ չէր տալիս նման գործով
զբաղվել» (Ղազարյան 2015: 79-ամյա կին):
Լեզուն չիմանալու պատճառով շատ փախստականներ չէին կարող աշ
խատանք գտնել, իսկ հայոց լեզուն սովորելու համար հնարավորությունները
շատ սահմանափակ էին: Նրանց մի մասը սենյակ (ինչպես իրենք են նշում)
ստացան հանրակացարաններում, որոնք գտնվում էին Երևանի ծայրամասե
րում, և տեղաշարժվելու խնդիր կար, իսկ լեզվի դասընթացներ կազմակերպ
վում էին բարձրագույն ուսում
ն ական հաստատություններում, որոնք գտնվում
էին քաղաքի կենտրոնում: ՀՀ փախստականների հարցերով զբաղվող վար
չության նախկին աշխատակից Ս. Հովակիմյանը4 ներկայացրեց, որ լեզվի
պետական տեսչության հետ միասին բուհերում կազմակերպվում էին դասըն
թացներ 3-6 ամիս տևողությամբ, որը, սակայն, երկար չշարունակվեց: Լինում
էին նաև կազմակերպչական խնդիրներ, որոնց պատճառով դասերն անժամ
կետ հետաձգվում էին: Փախստականներից 59-ամյա մի կին օրինակ բերեց իր
սեփական փորձը.
«Շատ անգամ պոլիտեխնիկի պատուհաններին տեսել եմ հայտարարու
թյուններ, լեզվի դասերի էին հրավիրում, գնում գրանցվում էինք ու սպա
սում, այդպես ես ստիպված ինքնուրույն սովորեցի, երիտասարդ էի, կա
րողացա հաղթահարել այդ դժվարությունը» (Ղազարյան 2015):
3

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

4

Սամվել Հովակիմյանը նույնպես տվել է իր համաձայնությունը՝ հոդվածում անունը նշե
լու համար:
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Չնայած այն հանգամանքին, որ խորհրդային ժամանակաշրջանում Ադր
բեջանում բնակվող հայերը կիսում էին մեկ ընդհանուր «խորհրդային մշա
կութային իրողություն», բայց այժմ այն դաստիարակությունն ու իրերի կար
գավորվածությունն այլևս չէին գործում նոր իրականության մեջ: Ժամանակ
էր հարկավոր նոր արժեքային համակարգին հարմարվելու, յուրացնելու,
ապա վերարտադրելու համար: Խորհրդային հասարակության մեջ գրագի
տությունը համարվում էր բարձր չափանիշ, նախ՝ չափանիշ էր սկզբնական
տարրական կրթությունը, ապա՝ ութամյա կրթությունը, և վերջապես 1970–80ական թթ. հիմ
ն արար ցուցիչ և չափանիշ դարձավ միջնակարգ կրթությունը,
և «սովետական ինտելիգենցիան» ձևավորվելու գործընթացում ցուցիչը միջ
նակարգ մասնագիտական և բարձրագույն կրթությունն էր (Անտոնյան 2012):
Կրթությունը նաև երաշխիք էր աշխատանք գտնելու և հետագա սոցիալական
դիրքն ապահովելու համար (Арутюнян, Дробижева 1987): Խորհրդային Միու
թյունը բազմազգ պետություն էր և սովետական մեկ միասնական պետություն
ստեղծելու համար կարևոր նշանակություն ուներ նաև լեզուն: Խորհրդային
քաղաքականության հիմ
ն ախնդիրն այն էր, որպեսզի դպրոցական կրթությու
նը, տպագրությունը, թատրոնը և այլ ոլորտներում գերիշխողը լիներ մեկ լե
զու՝ ռուսերենը: Սրա ամենամեծ ապացույցն այն է, որ ռուսերենով տպագրված
գրքերն ամենամեծ թիվն էին կազմում ողջ ԽՍՀՄ-ում: Հետևաբար՝ նշանա
կում էր՝ մասնագետ դառնալու համար առաջին հերթին պետք էր սովորել ռու
սերեն (Арутюнян, Дробижева 1987): Ադրբեջանում բնակվող հայերը, լինելով
այս համակարգում և ենթարկվելով գործող մշակութային քաղաքականությա
նը, հայերենը պահպանում էին որպես ազգային արժեք՝ այն օգտագործելով
ընտանիքներում, սակայն հասարակության մասնիկ դառնալու, իրենց սոցի
ալական տեղն ու դիրքը գրավելու համար նախ՝ սովորում էին դպրոցներում,
ապա բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն ստանում ռուսե
րենով: Այդպիսի կենսափորձ ունի 85-ամյա փախստական կինը.
«Իմ ծնողները տանը հայերեն էին խոսում, բայց դուրսը ես երբեք հայե
րեն չեմ խոսել, որովհետև մեր շփվելու հիմ
ն ական լեզուն եղել է ռուսե
րենը, նույնիսկ կարիք չեմ ունեցել ադրբեջաներեն սովորելու, ես հայ եմ,
բայց իմ մայրենի լեզուն համարում եմ ռուսերենը, քանի որ կրթություն
եմ ստացել, ապա աշխատել եմ ռուսերենով, իմ լեզվամտածողությունը
ռուսերեն է: Միշտ լավ աշխատանքների եմ եղել Ադրբեջանում, բարձ
րագույն կրթություն դրա համար եմ ստացել, որ լավ ապրեմ, բայց եկա
Հայաստան, սոված չէի նստելու, լեզու էլ չգիտեի, սկսեցի պոլիկլինիկա
յում հավաքարար աշխատել: Բժիշկներն ինձ շատ լավ էին վերաբերվում,
բայց հավաքարարի տուն գնալ-գալ, ընկերություն ինչի՞ պիտի անեին,
արդյունքում հիմ
ն ականում շփվում էի հանրակացարանի բնակիչների
հետ» (Ղազարյան 2015):
Ադրբեջանահայերից շատերը պատկերացնում էին, որ բռնություններից
մազապուրծ լինելուց հետո իրենց փրկությունն ու հետագա կյանքը դասա

ՀՀ-ում ադրբեջանահայ փախստականների ինտեգրման գործընթացը...

159

վորվելու է իրենց հայրենիքում՝ Հայաստանում, նրանք ունենալու են հատուկ
վերաբերմունք, արտոնություններ, կարճ ժամանակում կարողանալու են վե
րականգնել իրենց կյանքի բնականոն հունը: Սակայն, ինչպես հրեաների
շրջանում ընդունված է ասել, հայրենադարձության ֆիզիկական և իրավա
կան բուն գործընթացը մեկնարկում է Բեն-Գուրիոնի անվան օդանավակայան
ժամանման պահից սկսած (Վերանյան 2015), նույնը տեղի չունեցավ ադրբե
ջանահայ փախստականների հետ: Ավելին, նաև ՀՀ պետական-մշակութա
յին քաղաքականությունը, որի հիմքում ընկած էր ազգային արժեքների վեր
հանումը, որն էլ իր հերթին ավելի դժվարացրեց փախստականների վիճակը:
1993 թ. ՀՀ Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունվեց լեզվի մասին օրենք, որի
համաձայն՝ ՀՀ պետական լեզուն հայերենը հռչակվեց, որը սպասարկելու էր
հանրապետության կյանքի բոլոր ոլորտները: Օրենքի մեջ կա նաև առանձին
կետ, որի համաձայն՝ ՀՀ-ն աջակցելու է իր սահմաններից դուրս բնակվող
հայերի շրջանում հայոց լեզվի պահպանմանը և տարածմանը, ինչպես նաև
ՀՀ տարածքում երաշխավորում է ազգային փոքրամասնությունների լեզու
ների ազատ գործածությունը (ՀՀ օրենք լեզվի մասին 2016): Ինչպես երևում
է, օրենքի մեջ փախստականներին վերաբերող որևէ կետ չկա, որը կօգներ
նրանց հաղթահարելու լեզվական դժվարությունները: Փոխարենը պետա
կան մշակութային քաղաքականության մեջ սկսում են հատուկ ուշադրություն
դարձնել արևմտահայերենի տարածմանը և ավելի հաճախ կապ հաստատել
ու հրավիրել արևմտահայերենի ուսուցիչների (Արսենյան 1991): Երբեմն շո
շափվում էին նրանց լեզվական դժվարությունները, սակայն չէին առաջարկ
վում լուծում
ն եր.
«Վերջին 4 տարում Կապան քաղաքում և շրջաններում տեղավորվել են
շուրջ 500 փախստական երեխաներ, նրանց ծնողները տագնապում էին
այն մտքից, թե ինչպես կարող էին սովորել հայերեն, եթե նույնիսկ տա
ռաճանաչ չէին: Վերջերս ուսում
ն ասիրություններից պարզվեց, որ տար
րական եռամյա ուսուցման դասարանում հիմ
ն ականում հաղթահարվել
են նախնական դժվարությունները: Իսկ բարձր դասարաններում, հատ
կապես 5, 6, 8, կան դժվարություններ և դրա հիմ
ն ական պատճառներից
մեկը մատչելի ձեռնարկների, համապատասխան միջավայրի, օժանդակ
գրականության, համապատասխան ծրագրերի բացակայությունն է»
(Շալունց 1992):
Դպրոցական երեխաների դժվարությունները հաղթահարելու, տառա
ճանաչ դառնալու խնդիրը երբեմն քննարկվում էր, սակայն ինչպես պետք է
կարողանային մեծահասակները սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հետ միա
սին հաղթահարել լեզվական դժվարությունները, այն չէր դիտարկվում որպես
լուրջ խնդիր, սակայն լեզու չիմանալու պատճառով այդ նույն մեծահասակ
ները չէին կարողանում լուծել իրենց աշխատանքի տեղավորման հարցերը:
55-ամյա կինը նշում է.

160

Շուշանիկ Ղազարյան

«Նոր Նորքում ծերանոց կար, սոցիալական աշխատող եմ եղել, հետո
հղիացա ու դուրս էկա աշխատանքից: Դրանից հետո աշխատանք չկա
րողացա գտնել, քանի որ ռուսախոս եմ: Երբ տղաս գնաց դպրոց, իրա
հետ տառերը սովորել եմ, հիմա կարդալ, գրել գիտեմ» (Ղազարյան 2015):
Այսպիսով, լեզու չիմանալը խոչընդոտ է հանդիսացել ադրբեջանահայե
րի սոցիալականացման ու ինտեգրման գործընթացը կազմակերպելու համար:
Նրանք մեխանիկորեն մեկուսացվել են հասարակությունից, որը դժվարացրել
է, երբեմն անհնարին դարձրել սոցիալականացման գործընթացը, ապա խո
չընդոտ դարձել սոցիալ-տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու ճանապար
հին: Ադրբեջանից բռնագաղթվածների 81%-ը ապրել են Ադրբեջանի խոշոր
քաղաքներում և նրանց 70%-ից ավելին ունեին բարձրագույն և միջին մաս
նագիտական կրթություն (Պողոսյան և Ավագյան 1998), լինելով խորհրդային
ժամանակաշրջանի արժեքային համակարգի կրողներ, նրանցից շատերը ու
նենալով բարձրագույն կրթություն, չէին համակերպվում կատարել ոչ իրենց
կրթությանը համապատասխան աշխատանք, կամ աշխատում էին, բայց՝ հա
սարակության մեջ զգում օտար և անտեսված:
1991 թ. անկախացումից հետո ՀՀ-ում ձևավորվում էր նոր արժեքային
համակարգ, նոր իրողություն, սակայն հասարակությունը, հատկապես նրա
խոցելի մաս կազմող ադրբեջանահայ փախստականներն ի վիճակի չէին մի
անգամից հարմարվել նոր իրականությանը՝ մոռանալով իրենց կենսակերպն
ու կենսափորձը: Միևնույն ժամանակ անկախացումից հետո նպատակ դրվեց
ազգային արժեքների «վերակենդանացումը» (Գաբրիել յան և ուրիշներ 2003),
որոնցից մեկն էլ մայրենի լեզվի՝ հայերենի քարոզչությունն էր ընդդեմ ռուսե
րենի: Այսպիսով, պետական քաղաքականությունը, մյուս կողմից էլ երկրում
ստեղծված ծանր տնտեսական դրությունը, երկրաշարժի հետևանքները, պա
տերազմը, շրջափակումը հնարավորություն չէին տալիս կառավարությանը
իրականացնելու կանոնակարգված ինտեգրման քայլեր, և շատ հարցեր պար
զապես լուծվում էին ինքնահոսի կամ ներխմբային՝ ինչպես իրենց էին անվա
նում «բաքվեցիների» ուժերով:

Գրականություն
Արսենյան Ս. 1991.
Հյուրեր, որ նաև տանտերեր են: Դպրություն, 31 օգոստոսի, շաբաթ, 5:
Գաբրիել յան և ուրիշներ 2003 – Գաբրիել յան Մ., Դաբաղ յան Ա., Թադևոս
յան Ա., Մարգարյան Ն.
Հոգևոր անվտանգության ապահովման և բարոյական արժեքների պահպան
ման հիմ
ն ադրույթները ազգային անվտանգության համատեքստում, Երևան:
Միգրացիոն Պետական Ծառայություն (Հայաստանի Հանրապետության Ար
տակարգ իրավիճակների նախարարություն) (http://www.smsmta.am/?menu_
id=68), դիտվել է 15.06.2015:
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Խառատյան Հ. 1999.
Մենք ու նրանք, թե՞ օտարները յուրայինների մեջ (փախստականներ և
հնաբնակներ), Հայ-ֆրանսիական պատմամշակութային առնչություններ, VI
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