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Բանալի բառեր. միջազգային միգրացիա, անդրազգային տարածություններ, 

անդրազգային ցանցեր, անդր-միգրանտ 

 
Տեղաշարժը մի բնակավայրից մյուսը ուղեկցել է մարդուն իր պատ-

մության ողջ ընթացքում: Քաղաքակրթությունների ձևավորումը, զարգա-

ցումը և անկումը մեկնաբանող հայեցագարգերի շարքում հստակորեն ա-

ռաձնանում են այդպիսիք, որոնք որպես մեկնաբանական տարր ընտրել 

են միգրացիան: Երևի թե չկա որևէ պատմական շրջան, քաղաքակրթու-

թյուն, պետություն, որն անմասն է մնացել միգրացիայից: Այս իմաստով ա-

ռավել նշանակալի է 20-րդ դարը, որը հենց սկզբից համեմված է եղել մի-

գրացիոն հոսքերով: Դարի ընթացքում իրար փոխարինող բռնի տեղա-

հանությունները, առևտրա-տնտեսական, աշխատանքային, բնապահպա-

նական և այլ միգրացիոն հոսքերը յուրովի ձևավորել են պետությունների, 

տարածաշրջանների կենսական ընթացքը, սոցիալական, տնտեսական, 

քաղաքական և մշակութային վերարտադրումը: Միգրացիոն շրջա-

պտույտներն իրենց ինտենսիվությամբ, քանակական, որակական դրսևո-

րումներով գագաթնակետին հասան 20-րդ դարի վերջին քառորդում  և 21-

րդ դարասկզբին1: Իրավիճակի ձևավորմանը նպաստեցին խորացող 

գլոբալ և լոկալ անորոշությունը, տարածաշրջանների սոցիալ-տնտե-

սական, քաղաքական կենսագործունեության ասսիմետրիկ զարգացումը, 

առանձին երկրների համար անցանկալի ընթացքը, քաղաքական 

համակարգերի անկումն ու չտեսնված վերափոխումները, կապիտալի 

վերարտադրման և կուտակման էքստենսիվ ձևերը, աշխատանքի և ռե-

սուրսների նոր վերաբաշխումը2: Փոփոխություններն ու զարգացումները 

այլևս սահմանափակված և տեղայնացված չեն: Դրանք տեղի ունենալով 

ուժգին փոխկապակցվածությամբ աչքի ընկնող գլոբալ աշխարհում իրենց 

արագացող, հաճախ բացասական, անկանխատեսելի ազդեցությունն 

ունեն աշխարհի հեռավոր անկյուններում գտնվող հասարակությունների, 

պետությունների վրա: Հանդես գալով որպես գլոբալ և լոկալ փոփոխու-

թյունների արդյունք՝ միգրացիան իր հերթին, հաճախ օտարվելով ձևավո-

                                                           
1
 S. Castles, M. J. Miller, The Age of Migration, Palgrave Macmillan, 2009. 

2
 A. Solimano, International Migration in the Age of Globalization, Cambridge University Press, 

2010. 
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րող նախապայմաններից, հիմք է մեծ թվով գործընթացների, հասարա-

կական կյանքի անկանխատեսելի, վտանգավոր, լարվածություն և անո-

րոշություն առաջացնող մետամորֆոզների: Արդյունքում ունենք գլոբալ 

սոցիալական խառնարան, որի անդամն են նույնսկ աշխարհի հեռավոր 

անկյունների բնակիչները և ուր համաշխարհային միգրացիան թե քանա-

կապես և թե որակապես գնալով ընդարձակվում է՝ իր ոլորապտույտի մեջ 

ներառելով նոր տարածաշրջաններ, սոցիալական նոր ձևեր և նոր մար-

տահրավերներ: Իսկապես, 20-րդ դարի վերջին քառորդում և առավելա-

պես հիմա բազմաթիվ հասարակագետներ ուշադրություն են դարձնում 

այն հանգամանքին, որ այսօր աշխարհն փոխկապակցված է ավելի քան 

երբևէ3: Առաջին հերթին ակնհայտ է ինֆորմացիոն հոսանքների փոխ-

ներթափանցումը: Այսօր դժվար է պատկերացնել որևէ մի անկյուն, որին 

հասանելի չլինեն արևմտյան ինֆորմացիոն արտադության արդյունքները, 

և որ ամենահետաքրքիրն է, տեղի ունի նաև հակառակը4:  Ավելին, կա-

պիտալի կուտակման նոր ռեժիմների, տնտեսավարման ապատարածա-

կանացված նոր ձևերի առաջացման արդյունքում այլևս հնարավոր չէ ու-

նենալ ինքնաբավ, տեղայնացված տնտեսություն առանց զգալու հեռավոր 

պետություններում, տարածաշրջաններում տեղի ունեցող ընթացքների 

ազդեցությունները5: Ժամանակակից պետությունները և առանձին քա-

ղաքացիները գտնվում են գործընթացների մի խառնարանում, գլոբալ և 

լոկալ անկայուն գործընթացների փոխադարձ բախման կիզակետում6:  

Այսօրինակ փոխկապակցվածության մասին խոսելիս անհրաժեշտ է 

անդրադառնալ անդրազգայնություն հասկացությանը7:  Դեռևս 1960-

ական, առավելապես 70-ական թվականներին եզրույթն օգտագործվում 

էր նկարագրելու համար նոր տնտեսավարող սուբյեկտների կազմա-

վորման, գործառնման առանձնահատկությունները, ինչը ենթադրում էր 

միաժամանակյա ձեռնարկատիրական անդամակցում ավելի քան մեկ պե-

տությանը: Խոսքը գնում է այսպես կոչված անդրազգային ձեռնարկու-

թյունների մասին, որոնք մարմնավորում են արդի, զարգացած կապիտա-

լիզմի առավել ճկուն, գլխավորապես հորիզոնական կապեր ենթադրող 

առաջընթացը:  Ներկայումս խոսքը գնում է հասարակական այնօրինակ 

գործունեությունների, հարաբերությունների, մշակութային պրակտիկա-

                                                           
3
 S. Vertovec, Transnationalism, Routledge,  2009.; T. Faist, M. Fauser, E. Reisenauer, 

Transnational migration, Wiley, 2013. 
4
 F. Webster, Theories of the Information Society, Rootledge, 2006.  

5
 G. Ritzer, Globalization, The Essentials, Wiley, 2011. 

6
 А. Мкртичян, Хаос как системообразующий механизм самоорганизации социума, ЕГУ, 

Ереван 2008, стр. 94. 
7
 N. Al-Ali, K. Koser, New approaches to Migration, Routledge, 2002. 
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ների և ձևերի, վերջիններիս վերարտադրման մասին, ինչը ենթադրում է 

սոցիալական սուբյեկտի միաժամանակյա գոյություն մեկից ավել երկÁր-

ներում8: Առաջ է գալիս անդրազգայնության յուրահատուկ արգասիքը՝ 

անդրազգային միգրացիան: Ժամանակաից միջազգային միգրացիան իր 

ողջ բազմազանությամբ այլևս հնարավոր չէ պատկերացնել առանց հաշ-

վի առնելու վերջինիս ազդեցությունն ու նշանակությունը միաժամանակ և 

առաքող և ընդունող հասարակությունների համար9: Միգրանտին ար-

տասահմանում և ոչ-միգրանտին հայրենիքում կապող սոցիալական, 

տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերն այն աստիճան են խո-

րացել, տարածվել, ներթափանցել բազմաթիվ սոցիալական սուբյեկտնե-

րի գործունեություն, որ հիմնովին փոխել են անհատների առօրեական 

կենսագործունեությունը, ընտանիքների, համայնքների վերարտադրումը, 

ավանդույթները, սպասումները, վերաբերմունքներն ու դրվածքները10:  

Ժամանակակից հասարակագետը ականատեսն է հասարակական 

կյանքի ըստ էության չտեսնված փոփոխությունների և ընթացքների, որոն-

ցում անխոս նախկին, առավել պարփակված սահմանների թափանցի-

կության ավելացումը բնույթով նոր, աներևույթ սահմանների ձևավորումը 

առավել քան ակնհայտ է: Այսպես, Ա. Ապադուրայը պնդում է, որ ժամանա-

կակից գլոբալիզացիոն պայմաններում սոցիալական խմբերն այլևս ա-

պատարածականացված են, պարփակված չեն տարածական սահման-

ներով և խիստ անհամասեռ են11:  Խմբային, համայնքային ինքնության 

ձևավորման խնդրում հստակ սահմանազատված տարածքները, որոնք 

կարծես ավանականորեն ինքնության կարևորագույն կառուցվածքային 

բաղադրիչ էին, այլևս առաջնահերթ չեն: Ժամանակակից մարդը նախ-

ընտրում է ինքնության առավել ճկուն, շարժունակ բաղադրիչներ, որոնք 

կարելի է տեղափոխել նոր աշխարհագրական վայր: Անընդհատ ծա-

վալվող միջազգային միգրացիայի շնորհիվ ժամանակի ընթացքում ձևա-

վորված այսօրինակ անդրսահամանային սոցիալական ցանցերը ձեռք են 

բերում ինքնուրույնություն, ձևայնացում: Դրանք վերափոխվում են ինք-

նավերարտադրվող անդրսահամանյին սոցիալական դաշտերի կամ 

տարածությունների, որոնք պարփակում են ընդունող և առաքող հասա-

րակությունները մեկ անդրսահմանային սոցիալական ընդհանրության 
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մեջ12: Այստեղ ներառված առաջնային սոցիալական սուբյեկտը այսպես 

կոչված անդր-միգրանտն է, որի առօրեականությունը, կարճաժամկետ և 

ինչու չէ նաև երկարաժամկետ ապագան  պայմանավորված է բազմաթիվ 

կայուն անդրազգային կապերով և որի ինքնությունը ձևավորվում է մեկից 

ավել երկրների սոցիալական տարածությունների, արժեքային  համակար-

գերի համադրմամբ13: Նա ներառում և վերարտադրում է սոցիալական 

սպասումներ, մշակութային արժեքներ և նորմեր, մարդկային հարաբե-

րությունների ձևեր, որոնք առաջանում են աշխարհագրորեն տարանջատ-

ված մեկից ավել սոցիալական, քաղաքական, տնտեական համակարգերի 

վերադրումից14: Հատկանշական է, որ միայն այս ակտիվ անդր-միգրան-

տը չէ, որ անդամն է անդրազգային սոցիալական տարածության և վերար-

տադրում է համապատասխան սոցիալական պրակտիկաներ: Ակնհայտ է, 

որ հայրենիքում մնացած ոչ-միգրանտները, միգրանտի ընտանիքի ան-

դամները, որոնց կենսագործունեությունը պայմանավորված է և կապված 

է դրսի հարազատի միգրացիոն ակտիվությունից նույնպես անդամակցում 

են անդրազգային սոցիալական տարածությանը: Նույնը կարելի է ասել 

արտասահմանաբնակների մասին, որոնք երկար ժամանակ չեն այցելել 

հայրենիք, բայց այս կամ այն ձևով պահպանում են պարբերական կա-

պերը, շարունակում են փոխազդեցությունները հայրենիքի հետ: Այս-

պիսով, փաստացի տեղաշարժը պարտադիր պայման չէ անդրազգային 

միգրացիայի համար: Ակնհայտ է դառնում անդրազգային միգրացիոն 

գործընթացների և պրակտիկաների բազմաբարդությունը, ինչը առաջ է 

բերում վերջինիս բազմաչափ տիպականացման անհրաժեշտություն: 

Այսպես, Լ. Գարնիզոն տարանջատում է ’’Հիմնական’’ անդրազգայնու-

թյուն, որին համապատասխան միգրացիան միգրանտի սովորական կյան-

քի անբաժան մասն է, տեղի ունի հստակ պարբերականությամբ, անընդ-

հատությամբ: Միևնույն ժամանակ առաջ է բերում ’’ընդարձակ’’ անդրազ-

գայնություն, ուր միգրանտը հստակ պարբերական, շարունակական նե-

րառվածություն չունի, գործում է պատահական, հանգամանքների բերու-

մով15: Անդրազգային միգրացիոն գործընթացների այլ չափայնությունը 

մասշտաբայնություն է: Այսպես, ոմանք կարող են ներառված լինել անդÁր-

ազգային կրոնական ակտիվությունների մեջ, մինչդեռ որևէ կերպ մաս-
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նակցություն չունենալ տնտեսական կամ քաղաքական կյանքին, միջոցա-

ռումներին, մյուսները ներառված են բոլոր տեսակի անդրազգային ակտի-

վություններում՝ դրամական փոխանցումներից հայրենիքում մնացած հա-

րազատներին մինչև լիարժեք մասնակցություն հայրենական քաղաքա-

կան կյանքին: Առաջին  դեպքում մենք գործ ունենք ’’ընտրողական’’, իսկ 

երկրորդում ’’ընդհանրական’’ անդրազգային ակտիվության հետ16:  Իր 

հերթին հարց է առաջանում՝ անդրազգային պրակտիկաները և ակտիվու-

թյունները, արդյունք են ժամանակակից միջազգային միգրացիայի թե այլ, 

առավել խորքային և ծավալուն գլոբալ գործընթացների: Այսպես, ըստ մի 

շարք հետազոտողների անդրազգայնությունը և համապատասխանաբար 

անդրազգային միգրացիան հանդես են գալիս որպես ներկայիս ’’զարգա-

ցած’’ կապիտալիզմին հատուկ ճկունության, բարիքների կուտակման նոր 

ռեժիմների արդյունք17: Դրա հիմքում ընկած է ժամանակից խորքային 

երևույթներից մեկը՝ ապատարածականացումը, որն ինչպես նշվեց, նույ-

նիսկ չի ենթադրում մարդկանց փաստացի տեղաշարժ, բայց փոխում է, 

վերաձևավորում է խմբերի և անհատների ինքնությունը18:    

Որն է անդրազգային սոցիալական ակտիվությունների, մասնավորա-

պես միգրացիայի շարունակական գոյության, առաջխաղացման գրավա-

կանը և ինչ տեղ ունի այն ընդունող և առաքող հասարակությունների, պե-

տությունների համար: Մի շարք հեղինակների կարծիքով անդրազգային 

միգրացիոն ցանցերի ձևավորրման և հետագա աստիճանաբար ծավալ-

վող գործառնմանը նպաստեց տեխնոլոգիական աննախադեպ զարգա-

ցումը: Կապի մատչելի միջոցները, արագ տրանսպորտը, ինտերնետը ու 

հեռահաղորդակցության այլ ձևերը կարևոր նշանակություն ունեցան 

նման զարգացումների համար, հնարավորություն տալով անդր-միգրան-

տին վերարտադրել իր մասնակցությունն ու պատկանելությունը միանգա-

մից երկու և նույնիսկ ավել երկրների: Այստեղ ակնհայտ է տեխնոլոգիա-

կան վուլգար դետերմինիզմը, ըստ որի կարծես միայն հեռահաղորդակ-

ցության, տրանսպորտային տեխնոլոգիաների ի հայտ գալը և տարա-

ծումը ինքնին բերում է որակապես նոր հասարակական երևույթի, որն իր 

հերթին գալիս է փոխելու ողջ ծանոթ աշխարհը: Այլ հեղինակներ նման 
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պարզեցումները դնում են կասկածի տակ, պնդելով, որ տեխնոլոգիական 

նորարարությունները իրենց հերթին օրինաչափ արդյունք են առավել 

խորքային տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական գործընթացների19: 

Իրակաում բազմաթիվ միգրանտներին դրդում է բնակվել կապիտալիզմի 

վերարտադրման առաջնային կենտրոններում՝ արդի մեգապոլիսներում, 

բայց ապրել ’’անդրազգային կյանքով’’ կապիտալի կուտակման նորա-

գույն, ճկուն ձևերը, դրանցով պայմանավորված գործընթացները, այլա-

փոխումները: Մյուս հանգամանքը, ինչքան էլ դա տարօրինակ չէ, դեռևս 

գոյություն ունեցող, նույնիսկ առավել խորացող խտրական  վերաբեր-

մունքն է՝ ներքին, ’’անմարմին’’ սահմաններն ու պատնեշներն են միգ-

րանտների առջև: Փաստ է, որ այսօր, առավել քան երբևէ աչքի է ընկնում 

բազմաթիվ իմիգրացիոն քաղաքների մշակութային բազմազանությունը: 

Մեգապոլիսների փողոցներում կարելի է հանդիպել մշակութային ձևեր, 

սոցիալական հարաբերություններ, որոնք ընդամենը մի քանի տասնամ-

յակ առաջ ընդհանրապես տեղի չունեին, չնայած  այն բանին, որ միգրա-

ցիան ինքնին նոր երևույթ չէ20: Թվում է թե, նման բազմազանությունում, 

երբ ձևավորված իրավիճակն տրամաբանորեն պահանջում է թե ներքին և 

թե արտաքին սահմանների ազատացում և թափանցելիություն, նորեկ-

ներն ընդունող հասարակություններում պետք է որ զերծ մնան ինտեգրա-

տիվ հակասություններից: Ցավոք, այսօր շարունակաբար տեղի ունի հա-

կառակը: Միգրացիոն հոսքերի ինտենսիվ աճը, միգրանտների  բազմա-

զանությունն ավանդական և նոր ձևավորված ընդունող հասարակություն-

ներում, պետությունների գլոբալ փոխկապակցվածությունը զուգահեռ-

վում է ուժգնացող արտաքին սահմաններով և ներքին պատնեշներով: Ար-

դյունքում անցավ ասիմիլյացիայի, ինտեգրացիայի անհնարինությունը, 

միգրանտների բազմաթիվ խմբերի մարգինալիզացիան, սոցիալական օ-

տարումն ու մոբիլության հետագա ստագնացիան բերում են բազմաթիվ 

խնդիրների, կոնֆլիկտների: Այս առումով իմիգրանտների խոցելիության 

արդյունքները այսօր նկարագրվում են Ուլիսեսի համախտանիշ նորա-

ստեղծ եզրությով21: Այսպիսով, չունենալով իրավիճակի բարելավման 

ֆորմալ  մեխանիզմներ, իմիգրանտները ձևավորում են ուրույն կենսական 

ռազմավարություններ, որոնցում առաջնային տեղ են զբաղեցնում անդÁր-

ազգային սոցիալական ցանցերը, պրակտիկաները և դրանց տրամաբա-

                                                           
19

 F. Webster, Theories of the Information Society, Rootledge, 2006. 
20

 S. Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, 2001. 
21

 A. L. Diaz-Cuellar, H. A. Ringe, D. A. Schoeller-Diaz, The Ulysses Syndrome: Migrants with 

Chronic and Multiple Stress Symptoms And the Role of Indigenous Linguistically and Culturally 

Competent Community Health Workers, [online] 2013.(http://www.panelserver

.net/laredatenea/documentos/alba.pdf, accessed 9 August 2016). 

http://www.panelserver.net/laredatenea/documentos/alba.pdf
http://www.panelserver.net/laredatenea/documentos/alba.pdf
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նական դրսևորումներ՝ անդրազգային համայնքները22: Համայնքների տե-

ղական գործունեությունը, հայրենիքի հետ ընդհանրական կապերը, ինչ-

պես նաև առանձին միգրանտների համայնքով չմիջնորդավորված կայուն 

հարաբերությունները հայրենիքում գտնվող հարազատների հետ ձևավո-

րում է փոխօգնության, խնդիրների հաղթահարմանը նպաստող հարաբե-

րություններ, որոնք շատ դեպքերում նվազեցնում են նորեկների շոկը, ծա-

գած խնդիրների բացասական ընթացքը: Պետք է հավելել, որ ձևավորված 

անդրազգային անդամակցությունը, պրակտիկաները, կապերը հայրենիքի 

հետ, այսօրինակ ներհամայնքային ակտիվությունները, կարող են բերել 

ընդունող հասարակությունում իմմիգրանտի ինտեգրացիոն պոտենցիալի 

անկման, կասկածի տակ դնելով ինտեգրացիոն, ասսիմիլյացիոն մարտա-

վարությունները և ռազմավարությունները, ֆորմալ քաղաքականություն-

ները: Հազարավոր իմիգրանտներ, նաև ի պատասխան ինտեգրացիոն 

բարդությունների և խոչընդոտների, տարիներ շարունակ ապրում, հա-

ճախ բավականին ակտիվ գործունեություն են ծավալում ընդունող հաս³-

րակությունում առաջին հերթին ինտեգրալ մասը լինելով անդրազգային 

սոցիալական տարածության և դրանով իսկ իր հեռու գտնվող հայրենիքի: 

Դա պահանջում է սփյուռք հասկացության վերանայում, որն ներկա-

յանում է որպես հայրենիքը բռնության արդյունքում լքած մարդկած 

խումբ23: Հայկական սփյուռքի համայնքները, որոնք գլխավորապես ձևա-

վորվեցին 1915թ.-ի եղեռնի արդյունքում առանձնանում էին համախմբվա-

ծությամբ, միասնականությամբ՝ առաջնային նպատակ տեսնելով հայա-

պահպանությունը Հայաստանից դուրս24: Աստիճանական անդամակցու-

մը ընդունող հասարակություններին թուլացրեց կապերը Հայաստանի 

Հանրապետության հետ: Պահպանվում էին գլխավորապես սիմվոլիկ-էմո-

ցիոնալ կապերը, որոնց գործառնականությունը առաջ էր գալիս հատկա-

պես օրհասական պահերին: Նման պայմաներում պատկանելության 

զգացմունքը, անդամակցումը բազմակի էր. ա) հայկական ընդհանրական 

սփյուռքի անդամ, բ) տվյալ երկրի հայկական համայնքի անդամ  գ) ընդու-

նող պետության հպատակ, հասարակության լիիրավ անդամ:  

Նոր համայնքները, որոնք հիմնականում սկսեցին  ձևավորվել հետ-

խորհրդային շրջանում տարբերվում էին թե աշխարհագրությամբ և թե 

                                                           
22

 B. Riccio, From «ethnic group» to «transnational community». Senegalese migrants’ 

ambivalent experiences and multiple trajectories, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2001, 

Vol. 27, No. 4: 583-599. 
23

 K. Tololyan, 1996 ‘Rethinking diaspora(s): stateless power in the transnational moment’, 

Diaspora, No 5, pp. 3–36. 
24

 Հայ սփյուռք հանրագիտարան, Հայկական հանրագիտարան 
հրատարակչություն, Երևան, 2003թ. 
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բնույթով: Առաջին հերթին հայապահպանության խնդիրն հայրենիքից հե-

ռու առաջնահերթը չէր: Հասարակական պատասխանատվությունը նեղ էր 

և համայնքը հանդես էր գալիս որպես օգնող օղակ տնտեսական գործու-

նեություն ծավալելիս: Բացի այդ, ի տարբերություն նախորդի, ակնհայտ 

են կայուն, պարբերական կապերը հայրենիքի հետ, ինչը բերում է կրկնա-

կի, անդրազգային պատկանելության, անդամակցության: Առաջ է գալիս 

ինքնության ’’և այստեղ և այնտեղ’’ միևնույն ժամանակ ’’ոչ այստեղ ոչ 

այնտեղ’’ տրամաբանությունը25: Փաստորեն ժամանակակից հայկական 

սփյուռքը ավանդական՝ ’’հետցեղասպանական’’ համայնքերի, անդրազ-

գային ինտենսիվ կապերով ցանցերի, հայրենիքի հետ կապերն ակտիվ 

կամ պասիվ վերարտադրող արտասահմանաբնակ առանձին հայերի հա-

մախումբ է: Անդրազգային տարածության վերարտադրման և շարունա-

կական համալրման ’’մեխանիզմները’’ առկա են նաև առաքման վայ-րում: 

Այսպես, էմիգրացիան մեկ անգամ սկսվելով, երբեմն հակված է շարու-

նակականության, նույնիսկ եթե ի սկզբանե այն պայմանավորող գոր-

ծոնները թուլացել են կամ այլևս չկան: Կուտակային պատճառականու-

թյան հայեցակարգը, ’’միգրանտի համախտանիշ’’ երևույթները խոսում են 

այն մասին, որ էմիգրացիոն առաջնային արարը բերում է առաքող հասա-

րակությունում սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և նույնիսկ քաղաքա-

կան համատեքստի այնպիսի փոփոխությունների, որ հետագա միգրա-

ցիան առավել նախընտրելի, ավելին՝ նպատակահարմար են դառնում26: 

Դրամական փոխանցումների շնորհիվ միգրանտ ունեցող ընտանիքները 

հայտնվում են առավել շահեկան դրոււթյան մեջ: Հայրենիք պարբերաբար 

այցելող, կամ որոշ ընդմիջումից հետո վերադարձող հաջողակ միգրանտ-

ները առաջ են բերում սպառողական նոր շրջանակներ, նոր ճաշակ՝ առա-

ջացնելով լրացուցիչ հակվածություն դեպի միգրացիան: Սրան նպաստում 

է նաև արդեն գործող, հիմնականում բարեկամներից և ընկերներից կազ-

մավորված սոցիալական ցանցը, որն առավել կանխատեսելի և պակաս 

ռիսկային է դարձնում հետագա միգրացիան:  

Անդրազգային ցանցերի և համապատասխան տարածությունների 

շարունակականությանը նպաստում են նաև վերջինիս տնտեսական ինչ-

պես նաև քաղաքական անհրաժեշտությունը: Այսպես ընտանիքներին 

                                                           
25

 Ա. Վարտիկյան, Հայկական hետցեղասպանական սփյուռքի առանձ-
նահատկությունները, Ցեղասպանությունը հասարակական գիտությունների 
կիզակետում, Հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան 2015, էջեր 94-108 
26

 D. S. Massey, L. Goldring, J. Durand,  Continuities in Transnational Migration: An Analysis of 

Nineteen mexican Communities, American Journal of Sociology, 1994, Volume 99, Issue 6, 

May, 1492-1533.; J. S. Reichert, 1981, The Migrant Syndrome: Seasonal US. Wage Labor and 

Rural Development in Central Mexico, Human Organization, Vol. 40, No. 1, pp. 56-66.  
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միտված դրամական անհատական փոխանցումները համալրվում են պե-

տական և համայնքային մաստաբների ներդրումներով, ֆինանսատնտե-

սական աջակցություններվ: Բազմաթիվ հաջողակ էմիգրանտներ վերակա-

ռուցում են համայնքային, գյուղական ենթակառուցվածքները, կառուցում 

դպրոցներ, մանկապարտեզներ, եկեղեցիներ և այլն: Սա վկայում է պատ-

կանելության ինտենսիվ զգացմունք և համայնքին, գյուղին, ’’նախկին’’ 

բնակավայրին հավատարիմ լինելու մասին: Ասվածը հաստատվում է նաև 

ներդրումների ակհայտ վիզուալիզացիայով, ինչը պետք է հասարակական 

ստատուսը հայրենիքում վերարտադրելու կամ բարձրացնելու համար: 

Սրանով իսկ ակհայտ է ազգակառուցման, պետության գործառնման նոր, 

անդրազգային մոդելը: Ասվածը հիմանվորվում են անդրազգային քաղա-

քական ակտիվությունները նույնպես, որոնք կարևոր են այնքանով, որ 

Հայաստանի սահմաներից դուրս բնակվող հայերի թիվը գերազանցում է 

ներսում ապրողների թիվը և այս քաղաքական ինչպես նաև էլեկտորալ 

ռեսուրսը պարբերաբար կիրառականության կարիք ունի:  

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ շարունակաբար ինտենսիվացող 

միգրացիոն հոսքերն ու շրջապտույտները, ավանդական սահմանների վե-

րաիմաստավորման նախապայմաններն ու հնարավորությունները առաջ 

են բերում սկզբունքորեն նոր՝ անդրազգային սոցիալական տարածու-

թյուններ, համապատասխան սոցիալական հարաբերություններ և պրակ-

տիկաներ, որոնց խորքային, տրամաբանական անհրաժեշտությունն ըն-

կած է թե առաքող, թե ընդունեղ հասրակությունների ներքին զարգացում-

ներում և թե ներկայիս գլոբալ, գործընթացների համատեքստում: Ակն-

հայտ է միգրացիոն ուսումնասիրթյունների նախկին մոտեցումների վերա-

նայման, նորարական կեմպլեքս նորամուծությունների անհրաժեշտու-

թյունը:   
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Արամ ՎԱՐՏԻԿՅԱՆ 
Արդի միգրացիոն գործընթացներն ու հայկական անդրազգային 
սոցիալական տարածությունների ձևավորման և գործառնման 
առանձնահատկությունները 
Բանալի բառեր. միջազգային միգրացիա, անդրազգային տարածություններ, 
անդրազգային ցանցեր, անդր-միգրանտ 
 

Արդի, ծայրահեղ ինտենսիվ, բարդ և բազմուղված միգրացիոն գործընթաց-
ներն տեղի ունեն երկրների և պետությունների սուվերեն սահմանների թա-
փանցելիության բարձրացման պարագայում: Արդյունքում ձևավորվող ան-
դÁրսահմանային տարածությունները ենթադրում են սոցիալական տարա-
մակարդակ սուբյեկտների միաժամանակյան լինելիություն աշխարհագրո-
րեն զատված սոցիալական ինստանցիաներում: 
 

Aram VARTIKYAN 

Modern migratory processes and the peculiarities of Armenian transnational 

spaces’ formation and functioning 
Key words: international migration, transnational spaces, transnational networks, trans-migrant 

 

Modern intensive, complex and multidirectional migratory processes take place in the 

context of in highly transparent sovereign borders of separate states and countries. As a 

result we have new established transnational social spaces, where simultaneous exis-

tence of multilevel social subjects in separate geogtaphical areas is obvious. Qualita-

tively new social contexts and relations appear. 

 

Арам ВАРТИКЯН 

Современные миграционные процессы и особенности возникновения и 

функционирования армянских транснациональных территории 
Ключевые слова: международная миграция, транснациональные территории, 

транснациональные сети, транс-мигрант 

 

Современные интенсивные, сложные миграционные процессы происходят в усло-

вия повышения прозрачности территориальных границ. Возникающие в последст-

вии транснациональные территории предполагают одновременное существование 

социальных субъектов в географически различных социальных инстанциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


