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«ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ 

ՓՈՒԼՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

 
Առարկայի նպատակը ուսանողներին հայրենիք-սփյուռք հա-

րաբերությունների արդի փուլի մասին համապարփակ և խորքային 

գիտելիքներ փոխանցելն է: 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
Դասընթացն ունի հետևյալ խնդիրները՝ 

 հստակեցնել հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների էությունը 

և նշանակությունը, 

 նկարագրել հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների պատմութ-

յան պարբերացումը, 

 լուսաբանել այդ հարաբերությունների գլխավոր շրջափուլերը և 

հիմնական առանձնահատկությունները, 

 բացահայտել հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների գերակա 

ուղղությունները շրջափուլերից յուրաքանչյուրում, 

 պարզաբանել հայրենիքում ստեղծված՝ սփյուռքի հետ հարաբե-

րությունների պատասխանատու մարմիններից յուրաքանչյուրի 

գործունեությունը, ձեռքբերումները և բացթողումները, 

 ներկայացնել հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների ներկա 

փուլի առանձնահատկությունները և զարգացման հեռանկարնե-

րը: 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Դասընթացում կիրառվում են հետևյալ հիմնական հասկացութ-

յունները. սփյուռքագիտություն, գաղթաշխարհ, ցրոնք, գաղթավայր, 
գաղթօջախ, սփյուռք, սփյուռքացում, համայնք, հայրենիք-սփյուռք հա-
րաբերություններ, փոխառնչություն, գերակա ուղղություններ, հայա-
պահպանություն, պարբերացում, շրջափուլ, հայրենադարձության 
կառուցակարգեր, ներգաղթ, «առաջադիմական հոսանք»: 
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

 ներկայացնել հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների պատ-

մությունը, 

 պարբերացնել հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները և հստա-

կեցնել չափորոշիչները, 

 գնահատել հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների ձեռքբերում-

ներն ըստ ոլորտների և զարգացման հիմնական ուղղությունների: 

 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

 
Դասընթացը կազմակերպվում է դասախոսությունների միջո-

ցով, որոնց ընթացքում ուսանողներին ներկայացվում են գիտելիքներ 

նախատեսված թեմաներով: 

Ակտիվ ուսումնառության մոտեցման շրջանակներում ապա-

հովվում է ուսանողների պարբերական-անընդհատ մասնակցությու-

նը դասընթացին: 

Մոտեցման շրջանակներում շեշտադրվում է ուսումնառման 

գործընթացի հիմնական նպատակը՝ ուսանողների շրջանում գիտե-

լիքներ, կարողություններ և աշխարհընկալում ձևավորելը: Ընդհա-

նուր առմամբ, ակտիվ ուսումնառությունը նախատեսում է, որ ուսա-

նողը պետք է լսելուց բացի ընթերցի, գրի, քննարկի, ինչպես նաև մաս-

նակցի որոշակի խնդիրների լուծման աշխատանքներին: Այդ նպա-

տակով դասընթացին մասնակից ուսանողների շրջանում զարգաց-

վում են մտածողության այնպիսի բարդ մակարդակներ, ինչպիսիք են 

անալիզը, սինթեզը և գնահատումը: 

Հատկապես խրախուսվում է քննարկումը՝ որպես ակտիվ ու-

սումնառության կարևոր ռազմավարություն: 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
Կիսամյակի ընթացքում ուսանողների գիտելիքները ստուգվում 

են երկու ընթացիկ քննությունների միջոցով: 

Քննություններից մեկը իրականացվում է բանավոր, իսկ մյուսը՝ 

գրավոր հարցման միջոցով: Երկու դեպքում էլ հարցատոմսում 

ընդգրկվում է երկու հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով: 

Մեկ ուսանողի ընդհանուր առավելագույն գնահատականը 20 

միավոր է: 
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ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ 

ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԻ 
 

 
Դասընթացի թեմաների անվանումը 

ժամաքա-

նակը 

1. Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների պատ-

մության պարբերացումը: 
2 ժամ 

2. Հայկական սփյուռքը XX դարում. ընդհանուր 

նկարագիր: 
2 ժամ 

3. Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները Հա-

յաստանի առաջին հանրապետության շրջա-

նում: 

2 ժամ 

4. Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեութ-

յունը և հայրենիք-սփյուռք հարաբերություննե-

րը 1921-1937 թթ.: 

2 ժամ 

5. Սփյուռքի հետ կապերի վերականգնումը Երկ-

րորդ աշխարհամարտի ընթացքում: 
2 ժամ 

6. Մեծ հայրենադարձությունը (1946-1948 թթ.): 2 ժամ 

7. Մշակութային կապերի հայկական ընկերութ-

յան գործունեությունը և հայրենիք-սփյուռք հա-

րաբերությունները 1945-1964 թթ.: 

2 ժամ 

8. Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի 

կոմիտեի գործունեությունը և հայրենիք-

սփյուռք հարաբերությունները 1964-1988 թթ.: 

4 ժամ 

9. Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները Ար-

ցախյան շարժման նոր փուլում և Հայաստանի 

անկախացման գործընթացում (1988-1991 թթ.): 

2 ժամ 

10. Հայաստանի քաղաքական անկախության վե-

րականգնումը և հայրենիք-սփյուռք հարաբե-

րությունների նոր փուլի սկզբնավորումը (1991-

1998 թթ.): 

4 ժամ 
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11. Հայաստան-սփյուռք երեք խորհրդաժողովների 

դերը հայրենիք-սփյուռք կապերի սերտացման 

գործում: 

2 ժամ 

12. Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները XXI 

դարի սկզբին: 
4 ժամ 

Ընդամենը 30 ժամ 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումը 1918 թ. 

նոր էջ բացեց հայոց պատմության մեջ: Անկախ պետության ստեղծու-

մը և նրա հետագա զարգացումն ու կերպափոխումը զգալի ազդեցութ-

յուն ունեցան հայկական սփյուռքի ձևավորման վրա: Այնուհետև 

սկիզբ առան Հայաստանի Հանրապետություն-սփյուռք հարաբերութ-

յունները, որոնք 100 տարիների ընթացքում անցել են երեք խոշոր 

փուլեր` Հայաստանի առաջին, խորհրդային (երկրորդ) և երրորդ հան-

րապետությունների պատմաշրջանները: 

Ժամանակային ընդգրկման առումով այդ փուլերը հավասարա-

չափ չեն, ուստի դրանցից յուրաքանչյուրն ունի նաև բովանդակային 

տարբեր խորություն: Եթե Հայաստանի առաջին հանրապետությունը 

գոյատևեց թեև ճակատագրական իրադարձություններով լեցուն, բայց 

միայն երկուսուկես տարի, ապա Հայաստանի խորհրդային հանրա-

պետությունը` շուրջ 70 տարի: Ինչ վերաբերում է Հայաստանի երրորդ 

հանրապետությանը, ապա վերջինս արդեն ունի շուրջ 30-ամյա կեն-

սագրություն: 

Սփյուռքի հետ հարաբերությունների առումով երեք հանրապե-

տություններն էլ ունեցել են հարուստ կենսափորձ: Հայաստանի առա-

ջին հանրապետությունն ըստ էության այդպես էլ չկարողացավ 

սփյուռքի հետ հարաբերություններում արձանագրված ձեռքբերումնե-

րը հասցնել վերջնական հանգրվանի, և ծրագրերի հիմնական մասը 

մնաց անավարտ: Սակայն հենց այդ շրջանում շեշտադրված՝ հայրե-

նիք-սփյուռք հարաբերությունների հիմնական գերակայությունները 

մնացին անփոփոխ հետագա տասնամյակների ընթացքում: 

Խորհրդային շրջանում այդ հարաբերությունները, չնայած գա-

ղափարաբանական և քաղաքական երբեմն նույնիսկ բիրտ սահմա-

նափակումներին, արձանագրեցին էական հաջողություններ, որոնց 

գրավականը Խորհրդային Հայաստանում սփյուռքի հետ հարաբե-

րությունները զարգացնելու նպատակով ստեղծված կազմակերպու-

թյունների (Հայաստանի օգնության կոմիտե, Արտասահմանյան  

երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական ընկերություն,    

Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտե) երկարամյա 

գործունեությունն էր: Այս շրջանն աչքի ընկավ նաև զանգվածային 
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հայրենադարձության իրականացմամբ, երբ երեք հիմնական փուլե-

րով Խորհրդային Հայաստան տեղափոխվեցին ավելի քան 160 հազար 

հայեր: 

Հայաստանի երրորդ հանրապետությունն էլ իր հերթին անցել է 

սփյուռքի հետ հարաբերությունների երեք ուրույն` նորովի հարաբե-

րությունների ձևավորման (1991-1998 թթ.), կապերի վերարժևորման 

(1998-2008 թթ.) և համապարփակ հարաբերությունների ձևավորման 

(2008 թվականից սկսած) ենթափուլեր: Այս ենթափուլերի ընթացքում 

հիմնական ձեռքբերումներ եղել են «Հայաստան» համահայկական 

հիմնադրամի և ՀՀփյուռքի նախարարության (2019 թվականից՝ ՀՀ կա-

ռավարության աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնա-

կատարի գրասենյակ) ստեղծումը, Հայաստան-սփյուռք 6 խորհրդաժո-

ղովները (1999 թ., 2002 թ., 2006 թ., 2011 թ., 2014 թ., 2017 թ.) անցկացու-

մը, որոնց շնորհիվ հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները բարձա-

րացվել են որակական նոր մակարդակի: 
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Թեմա 1 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 100-ԱՄՅԱ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱՑՈՒՄԸ 

 
Դասընթացի տեսանկյունից հույժ կարևոր է հայրենիք-սփյուռք 

հարաբերությունների պատմության պարբերացումը, որի հիմնական 

նպատակը այդ հարաբերությունների առանձին պարբերաշրջանների 

էության ու առանձնահատկությունների բացահայտումն ու ըմբռնումն 

է: Վերջիններից բխեցնելով և ելնելով բովանդակային զարգացումնե-

րից՝ իրականացվում է նաև ներքին պարբերացում՝ ըստ առանձին են-

թափուլերի: 

Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների պատմության պարբե-

րացումը հնարավորություն է տալիս լավագույնս պատկերացնել այդ 

հարաբերությունների էութենական բնութագրերը, յուրահատկութ-

յուններն ու ընդհանրությունները, բացահայտել ձեռքբերումներն ու 

բացթողումները, գնահատել դրանց վրա ազդող իրողությունները: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝  

1. հայրենիք-սփյուռք կապերի խնդիրը, 

2. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների սուբյեկտներն ու 

օբյեկտները, 

3. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների պարբերացման 

հիմնական սկզբունքները, 

4. հարաբերությունների պարբերացումն ըստ հայկական երեք 

հանրապետությունների գոյության ժամանակաշրջանների 

իրականացնելու սկզբունքը, 

5. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների գլխավոր շրջափու-

լերի ենթաբաժանումը: 
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Թեմա 2 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ  XX ԴԱՐՈՒՄ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 
XX դարում հայկական սփյուռքի ընդհանուր նկարագրի հստա-

կեցումը կարևոր է հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների ընթացքի, 

զարգացումների, արդյունքների և բացթողումների ճանաչողության 

տեսանկյունից: Մյուս կողմից արդիական ու կարևոր է արդի հայկա-

կան սփյուռքի՝ որպես ցեղասպանության հետևանք հանդես գալու ի-

րողությունների լուսաբանումը: 

Նշվածի ենթատեքստում կարևորվում է հայկական սփյուռքի 

ընդհանուր նկարագրի լուսաբանումը մինչև Հայոց ցեղասպանությու-

նը և  դրանից հետո, նկարագրերի համեմատությամբ այն առանձնա-

հատկությունների բացահայտումը, որոնց հիմամբ արդի հայկական 

սփյուռքը համարվում է Հայոց ցեղասպանության հետևանք: Այդ ա-

ռանձնահատկություններից մեկն էլ արդի հայկական սփյուռքի ներ-

քին կառուցվածքի վերլուծումն է, այնտեղ առկա կազմակերպական 

համակարգերի բովանդակության պարզաբանումը: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. հայկական սփյուռքի ձևավորումը, 

2. հայկական սփյուռքը` որպես Հայոց ցեղասպանության հե-

տևանք, 

3. գաղթաշխարհի հայության թվաքանակի բազմապատկումը և 

սահմանների ծավալումը Հայոց ցեղասպանությունից հետո, 

4. հայ գաղթականության սփյուռքացման գործընթացը 1920-

1940-ական թթ., 

5. համասփյուռքյան կազմակերպությունների գործունեության 

ծավալումը սփյուռքում, 

6. սփյուռքյան «Հոգևոր Հայաստանը», 

7. սփյուռքը` որպես հայկական համակեցական միջավայր, 

8. սփյուռքի պատմության հիմնական փուլերը: 
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Թեմա 3 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

 
Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների առաջին փուլը նշա-

նավորվեց Հայաստանի անկախության վերականգնման պայմաննե-

րում հայրենիք-սփյուռք փոխադարձ դերի արժևորմամբ: Այդ ժամա-

նակ երկկողմ հարաբերություններում սահմանվեցին գերակայութ-

յուններ, որոնք հետագայում ընդհանուր առմամբ մնացին անփոփոխ: 

Մասնավորաբար կարևորվում են հայրենիք-սփյուռք հարաբե-

րությունների սկզբնավորման գործընթացը, սահմանված գերակա 

ուղղությունները, համագործակցության արդյունավետությունը տար-

բեր ասպարեզներում, սփյուռքի աջակցությունը հայրենի պետությա-

նը, ներգաղթի գործընթացը և այլ կարևոր իրողություններ: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝  

1. Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումը և 

սփյուռքը, 

2. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների առանձնահատ-

կությունները Հայաստանի առաջին հանրապետության 

շրջանում, 

3. սփյուռքի դերը Հայաստանի առաջին հանրապետության տե-

սանկյունից, 

4. սփյուռքի տնտեսական օգնությունը Հայաստանի Հանրապե-

տությանը, 

5. ներգաղթի և հայրենադարձության հիմնահարցերը 1918-1920 

թթ., 

6. մասնագետների հայրենադարձման մոտեցումը Առաջին 

հանրապետության շրջանում, 

7. հայրենիք-սփյուռք քաղաքական երկխոսությունը ապագա 

Հայաստանի սահմանների շուրջ: 
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Թեմա 4 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1921-1937 ԹԹ. 

 
Թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են հայրենիք-սփյուռք 

հարաբերությունների խորհրդային շրջանի առաջին ենթափուլում՝ 

1921-1937 թթ., տեղի ունեցած իրադարձությունները, որոնց մեջ ա-

ռանցքային նշանակություն ունեցավ Հայաստանի օգնության կոմի-

տեի ստեղծումը: 

Այդ տեսանկյունից հատկապես կարևոր են Կոմիտեի գործու-

նեության ձեռբերումներն ու թերացումները, դրանց պատճառներն ու 

հետևանքները: Արժեքավոր են նաև 1920-1930-ական թթ. կազմա-

կերպված զանգվածային հայրենադարձության իրողությունները: 

Ժամանակաշրջանը լեցուն էր նաև ներքին հակասություննե-

րով, մասնավորապես Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության՝ 

սփյուռքյան կազմակերպությունների նկատմամբ խտրական մոտե-

ցումը, դրանից ածանցված ներքին երբեմն արյունալի հակամարտութ-

յունը: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. Հայաստանի հանրապետության խորհրդայնացումը և նախ-

կին քաղաքական ղեկավարության արտագաղթը, 

2. քաղաքական փոխակերպումները սփյուռքում 1920-30-ական 

թթ., 

3. Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության մոտեցումները 

սփյուռքի նկատմամբ: 

4. Հայաստանի օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) գործունեությունը, 

5. ՀՕԿ-ի մասնաճյուղերի ստեղծումը արտերկրում և գործու-

նեության քաղաքական և ներազգային ուղղությունները, 

6. Հայաստանի վերաշինման գործընթացը և Հայաստանի օգ-

նության կոմիտեն, 

7. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների խզման գործընթա-

ցը, 

8. հայրենադարձությունը 1921-1937 թթ.: 
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Թեմա 5 

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ԵՐԿՐՈՐԴ 

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

 
Թեմայի առանցքում Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին 

հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների վերականգնման, դրա դրդա-

պատճառների և սփյուռքի՝ Խորհրդային Միությանը ցուցաբերած 

բազմակողմ ու բազմաբնույթ օգնության ներկայացումն է: 

Լուսաբանվում են ԽՍՀՄ-ի ղեկավարության դիրքորոշման փո-

փոխությունը սփյուռքի նկատմամբ, դրա պատճառները, խորհրդահայ 

մտավորականության դիրքորոշումը, Հայ առաքելական եկեղեցու 

գործունեությունը և այլ կարևոր իրողություններ: 

Կարևոր է այն իրողությունը, որ Երկրորդ աշխարհամարտի 

տարիներին արտասահմանի հայկական քաղաքական հոսանքների 

որոշակի ներկայացուցիչներ, վտանգված եվրոպահայությանն աջակ-

ցելու նպատակով, կապերի մեջ են մտել նացիստների հետ: Այդ գոր-

ծընթացի ներկայացումը կոչված է նպաստելու ուսանողների շրջա-

նում հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների և դրանց վրա տարբեր 

իրողությունների ազդեցության վերաբերյալ իմացությունների խո-

րացմանը: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. Երկրորդ աշխարհամարտը և հայկական սփյուռքը, 

2. սփյուռքի ներկայացուցիչների և նացիստների միջև համա-

գործակցության խնդիրը, 

3. ԽՍՀՄ-ի ղեկավարության ակնկալիքները սփյուռքից, 

4. Հայ առաքելական եկեղեցու դերը սփյուռքի աջակցությունը 

ԽՍՀՄ-ին կազմակերպելու և ապահովելու գործում, 

5. սփյուռքի նյութական և քաղաքական օգնությունը ԽՍՀՄ-ին 

Երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում, 

6. սփյուռքի միջոցներով «Սասուցի Դավիթ» տանկային երկու 

շարասյուների ստեղծումը: 
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Թեմա 6 

ՄԵԾ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ (1946-1948 ԹԹ.) 

 
Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների խորհրդային շրջա-

փուլում հույժ կարևորվում է մեծ հայրենադարձության և նրա հետ 

առնչվող հիմնահարցերի լուսաբանումը: Խնդիրն այն է, որ հայրենա-

դարձությունը, նախապես ծրագրված լինելով խորհրդային ղեկավա-

րության կողմից որպես նրանց աշխարհաքաղաքական նկրտումների 

իրականացման գործիք, ի վերջո այդ նպատակին չծառայեց, բայց 

Խորհրդային Հայաստանի առումով ունեցավ պատմական խոշոր 

նշանակություն, քանի որ նպաստեց երկրի ժողովրդագրական հիմնա-

հարցերի կարգավորմանը, ինչպես նաև հայապահպանության 

խնդրին: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվելու են հայ-

րենադարձության գործընթացի կարևոր բաղադրիչները, իրականաց-

ման մեխանիզմները, արդյունքներն ու բացթողումները: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. Մեծ հայրենադարձության իրականացման գաղափարի հա-

սունացումը Հայաստանի ղեկավար շրջանակներին, 

2. սփյուռքահայության զանգվածային ներգաղթ կազմակերպե-

լու ԽՍՀՄ-ի աշխարհաքաղաքական շարժառիթները, 

3. հայրենադարձության գործընթացի սկզբնավորումը, ընթաց-

քը և արդյունքները, 

4. Խորհրդային Հայաստանում ներգաղթող հայրենակիցների 

համար ստեղծվող պայմանները, 

5. հայրենադարձները Խորհրդային Հայաստանում. ինտեգրման 

առանձնահատկությունները և խոչընդոտները, 

6. հայրենադարձության կասեցումը և դրա հետևանքները 

սփյուռքում: 
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Թեմա 7 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1945-1964 ԹԹ. 

 
Թեմայի նպատակը հետպատերազմյան երկու տասնամյակնե-

րում սփյուռքի նկատմամբ խորհրդային ղեկավարության ուշադրութ-

յան աճի, դրա հետևանքով Մշակութային կապերի հայկական ընկե-

րության ստեղծման և վերջինիս առաջ դրված քաղաքական և այլ 

նպատակների ներկայացումն է: 

Լուսաբանվում են հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների 

էությունը, նպատակներն ու գերակա ուղղությունները 1945-1964 թթ.: 

Այդ ժամանակաշրջանում ձևավորվեցին բոլոր այն նախադրյալները, 

որոնց հիման վրա 1964 թվականից ի վեր հայրենիք-սփյուռք հարաբե-

րությունները աննախադեպ սերտացան և զգալի արդյունքներ արձա-

նագրեցին, թեև սփյուռքահայ կազմակերպությունների նկատմամբ 

խորհրդային ղեկավարության խտրական վերաբերմունքը պահպան-

վեց: 

Թեմայի շրջանակներում ներկայացվելու են նաև հայրենադար-

ձության գործընթացը 1950-1960-ական թթ. և  դրա  ալիքի թուլացման 

պատճառները: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. սփյուռքի հետ կապերի վերականգնման ԽՍՀՄ-ի ղեկավա-

րության շարժառիթները, 

2. հայրենիք-սփյուռք կապերի վերականգնման գործընթացը, 

3. Մշակութային կապերի հայկական ընկերության (ԱՕԿՍ) 

ստեղծումն ու նպատակները, 

4. ընկերության գործունեությունը և վերաբերմունքը սփյուռքա-

հայ կազմակերպությունների նկատմամբ, 

5. ընկերության գործունեության արդյունքները, 

6. սփյուռքի՝ որպես քաղաքական գործիքի ընկալումը 

խորհրդային ղեկավարության կողմից, 

7. հայրենադարձությունը 1950-1960-ական թթ.: 
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Թեմա 8 

ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1964-1988 ԹԹ. 

 
1960-ական թթ. Մշակութային կապերի հայկական ընկերության 

գործունեությունն այնքան էլ արդյունավետ չէր համարվում, որի 

պատճառով առաջանում էր սփյուռքի հետ հարաբերությունների նոր 

մարմնի ստեղծման անհրաժեշտություն: 

Թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են Սփյուռքահայութ-

յան հետ մշակութային կապի կոմիտեի ստեղծման գործընթացը, հայ 

մտավորական և հասարակական լայն շրջանակների մասնակցութ-

յունը, ինչպես նաև սփյուռքահայ հատվածների արձագանքը, հայրե-

նիք-սփյուռք հարաբերություններում առկա սահմանափակումները: 

Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների այս ենթափուլում ար-

ձանագրվել են կարևոր արդյունքներ կապերի սերտացման, փոխօգ-

նության, սփյուռքում առկա խնդիրների լուծմանը նպաստելու, փո-

խադարձ ճանաչողության, ինտեգրման և այլ ուղղություններով: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները նոր որակի բարձ-

րացնելու անհրաժեշտության խնդիրը 1960-ական թթ. 

սկզբին, 

2. հայ մտավորականության ավանդը կոմիտեի ստեղծման և 

նպատակների սահմանման գործում, 

3. կոմիտեի նպատակները և գործունեության հիմնական ուղ-

ղությունները, 

4. կոմիտեի աջակցությունը սփյուռքահայ ուսուցիչների վերա-

պատրաստման, երիտասարդների բարձրագույն կրթության 

կազմակերպման գործում, 

5. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների սերտացումը Կոմի-

տեի գործունեության տարիներին, 

6. հայրենիք-սփյուռք գիտամշակութային առնչությունները: 
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ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽՅԱՆ 

ՇԱՐԺՄԱՆ ՆՈՐ ՓՈՒԼՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ (1988-1991 ԹԹ.) 

 

Թեմայի շրջանակներում լուսաբանվում են հայրենիք-սփյուռք 

հարաբերություններում 1988 թվականից ի հայտ եկող նոր միտումնե-

րը, որոնք բերեցին այդ հարաբերություններում սահմանափակումնե-

րի աստիճանաբար վերացմանը: 

Ներկայացվում են այնպիսի կարևոր իրողություններ, ինչպիսիք 

են սփյուռքյան ավանդական կառույցների վերադարձը կամ տեղափո-

խումը հայրենիք, աջակցությունը արցախյան շարժմանը, 1988 թ. երկ-

րաշարժից հետո սփյուռքի համախմբմանը Աղետի գոտուն աջակցելու 

գաղափարի շուրջ: 

Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների այս ենթափուլում վե-

րարժևորվեց սփյուռքի և սփյուռքահայ կազմակերպությունների դերը 

և նշանակությունը, փոխվեց հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների 

բովանդակությունը: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. Արցախյան շարժման նոր փուլը և սփյուռքը, 

2. 1988 թ. դեկտեմբերյան երկրաշարժը և աղետյալ շրջաններին 

աջակցելու գործում սփյուռքի համախմբումը, 

3. Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի Կոմիտեի 

գործունեությունը նոր պայմաններում, 

4. նոր մոտեցումներ հայրենիք-սփյուռք հարաբերություններին. 

առանց քաղաքական սահմանափակումների հարաբերութ-

յունների հաստատման սկզբունքի որդեգրումը, 

5. սփյուռքահայ կուսակցությունների գործունեության սկզբնա-

վորումը հայրենիքում: 
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Թեմա 10 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ 

ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐ ՓՈՒԼԻ 

ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ (1991-1998 ԹԹ.) 

 
Հայաստանի քաղաքական անկախության վերականգնումով 

1991 թ. սկիզբ առավ հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների արդի 

փուլը: Թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են այնպիսի կարևոր 

իրադարձություններ, ինչպիսիք են սփյուռքյան ավանդական կա-

ռույցների ներգրավումը հայաստանյան կյանքին, սփյուռքյան կազմա-

կերպությունների նկատմամբ նոր քաղաքականության որդեգրումը, 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի ստեղծումն ու ձեռքբե-

րումները, հայրենիք-սփյուռք հարաբերություններում առաջացած 

հակասությունները: 

Չնայած բացթողումներին, որոնք հայրենիք-սփյուռք հարաբե-

րությունների զարգացումը զգալիորեն կասեցրեցին, այս ենթափու-

լում արձանագրվեցին նաև էական հաջողություններ, մասնավորա-

բար Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախին սփյուռքի նյութա-

կան աջակցության, Արցախյան պատերազմին սփյուռքահայության 

մասնակցության, արտերկրում ՀՀ շահերի պաշտպանության գործում 

սփյուռքի ներգրավման և այլ հարցերում: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական անկախութ-

յան վերականգնումը և սփյուռքի վերաբերյալ նոր «օրա-

կարգը», 

2. «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի ստեղծումը և 

գործունեության հիմնական ուղղությունները, 

3. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների առաջնահերթութ-

յունները 1991-1998 թթ., 

4. սփյուռքահայերի մասնակցությունը Արցախյան պատերազ-

մին, 

5. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների զարգացման խո-

չընդոտները: 
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Թեմա 11 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓՅՈՒՌՔ ԵՐԵՔ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԴԵՐԸ 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ ԿԱՊԵՐԻ ՍԵՐՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

(1998-2008 ԹԹ.) 

 
Թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են հայրենիք-սփյուռք 

հարաբերությունների զարգացման համար կարևոր՝ 1999 թ., 2002 թ. և 

2006 թ. տեղի ունեցած Հայաստան-սփյուռք երեք խորհրդաժողովները, 

դրանց ընթացքը և ձեռքբերումները: 

Լուսաբանվում են այնպիսի կարևոր իրողություններ, ինչպիսիք 

են հարաբերությունների սերտացումը, սահմանափակումների վերա-

ցումը, Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգ 

բերելն ու այլ իրադարձություններ: 

Խոսվում է նաև այնպիսի կարևոր իրողության մասին, ինչպի-

սին է Հայաստան-սփյուռք առաջին խորհրդաժողովի արդյունքում 

ռուսահայության շրջանում համախմբման նոր գործընթացների ի 

հայտ գալը, երբ հիմնադրվեց Ռուսաստանի հայերի միությունը: 

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝  

1. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների 1998-2008 թթ. պար-

բերաշրջանի հիմնական բնութագիրը, 

2. հայրենիք-սփյուռք երեք խորհրդաժողովների հրավիրումը, 

նպատակներն ու արդյունքները, 

3. հայրենիք-սփյուռք ընդհանուր օրակարգի ձևավորման 

խնդիրը, 

4. սփյուռքահայ կազմակերպությունները ՀՀ քաղաքական հա-

մակարգում, 

5. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատա-

պարտման խնդիրը հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների 

օրակարգում, 
6. սփյուռքահայերի բարեգործական գործունեությունը ՀՀ-ում և 

Արցախում: 
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Թեմա 12 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓՅՈՒՌՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ XXI ԴԱՐԻ 

ՍԿԶԲԻՆ 
 

Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են 

հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների վերջին տարիների իրողութ-

յունները, որոնց մեջ մասնավորաբար առանձնացվում են ՀՀ սփյուռքի 

նախարարության ստեղծումն ու գործունեության հիմնական ուղղութ-

յուններում ունեցած ձեռքբերումները, հայրենիք-սփյուռք քաղաքա-

կան երկխոսության մեջ առաջացած հակասությունները, ընդհանուր 

օրակարգի մշակմանը միտված աշխատանքները, համահայկական 

խորհրդի ձևավորման ծրագիրը և այլ անհրաժեշտ գիտելիքներ: 

Հույժ կարևոր է այն իրողությունը, որ խնդրո առարկա ենթա-

փուլում ի վերջո կյանքի կոչվեց դեռևս 1980-ական թթ. քննարկման 

թեմա դարձած Սփյուռքի նախարարությունը՝ որպես հայրենիք-

սփյուռք հարաբերությունների աննախադեպ սերտացման արտահայ-

տություն:  

Թեմայի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են գի-

տելիքներ հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների արդի փուլի ա-

ռանձնահատկությունները, 

2. սփյուռքի հետ հարաբերությունների կառուցման հիմնական 

սկզբունքները, 

3. ՀՀ սփյուռքի նախարարության ստեղծումը, նպատակներն ու 

խնդիրները, 

4. ՀՀ սփյուռքի նախարարության գործունեության հիմնական 

ուղղությունները, 

5. հայրենադարձության հարցը արդի փուլում, 

6. ՀՀ քաղաքականությունը սփյուռքում հայապահպանության 

հարցում,  

7. հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների հնարավորություն-

ները և խոչընդոտները, 

8. հայրենիք-սփյուռք կրթագիտական և մշակութային առնչու-

թյունները: 
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